Warunki korzystania z usług
Niniejsze warunki (zwane dalej jako „Regulamin” lub „Warunki”) regulują zasady korzystania z usług i
dostępu do nich, uwzględniając strony internetowe, SMS, e-mail, oprogramowanie, funkcjonalności
serwisu świadczone drogą elektroniczną i dostępne m.in. za pośrednictwem domeny
Pedziwiatr.com.pl (zwane dalej łącznie jako „Usługi”, lub „Pędziwiatr” lub „Komunikator”). Reguluje
ponadto zasady dotyczące wszelkich informacji zawartych w Usługach: danych osobowych, postów,
komentarzy, tekstów, wiadomości, grafik, zdjęć, linków i wszystkich innych materiałów przesłanych,
pobranych lub pojawiających się w Usługach (zwanych dalej łącznie jako „Treści”). Dostęp i
korzystanie z tych Usług jest uzależnione od zaakceptowania i przestrzegania niniejszych Warunków.
Uzyskując dostęp lub korzystając z Usług użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych
Warunków.
1. Podstawowe pojęcia
Jesteś odpowiedzialny za sposób w jaki korzystasz z Usług, za Treści jakie w nich umieszczasz i
publikujesz oraz za następstwa i konsekwencje jakie z tego wynikają. Treści jakie umieszczasz, w
Komunikatorze nie będą dostępne publicznie, ale widoczne dla innych użytkowników Usług
(adresata). Powinieneś dostarczać takich Treści, które bez obawy chcesz dzielić z innymi,
uwzględniając i przestrzegając niniejsze Warunki.
TIP: Pamiętaj, że reprezentujesz siebie tym co wypowiadasz.
Możesz korzystać z Usług tylko wtedy, gdy jesteś osobą prawną lub fizyczną i nie wykluczają Cię z
odbioru Usług żadne przepisy Prawa Rzeczpospolitej Polskiej lub wyroki Sądu, czyli innymi słowy
możliwe jest stworzenie wiążącej umowy między Tobą a właścicielem Usługi. Użytkownikiem może
być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod
warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Jeśli akceptujesz te Warunki i korzystasz z
Usług w imieniu firmy, organizacji, rządu lub innego podmiotu prawnego, jako użytkownik jesteś jego
reprezentantem i oświadczasz, że jesteś do tego upoważniony. Możesz korzystać z Usług wyłącznie
zgodnie z niniejszymi Warunkami i przepisami prawa lokalnego, krajowego i międzynarodowych
zasad i przepisów.
Usługi jakie dostarcza Pędziwiatr wciąż ewaluują, dlatego zarówno forma jak i charakter tych Usług
od czasu do czasu mogą ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia. W szczególności
Pędziwiatr może wstrzymać (tymczasowo lub na stałe) świadczenie Usług (lub wybranej
funkcjonalności z zakresu Usług) w stosunku do Ciebie lub użytkowników w ogóle i może nie być
wstanie o takim fakcie powiadomić z wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie również prawo do
stosowania różnych limitów w dostępie, użytkowaniu, przechowywaniu danych i wykorzystywaniu
Usług, według własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia.
Usługi mogą zawierać treści o charakterze reklamowym, które mogą być sprofilowane pod względem
Treści lub informacji zawartych w Usługach lub w innych źródłach. Rodzaj i zakres reklam na
Pędziwiatr może ulec zmianie. W zamian za dostęp do korzystania z Usług, zgadzasz się na to, że
Pędziwiatr oraz jego partnerzy i inni dostawcy mogą umieszczać reklamy w Usługach również w
kontekście do umieszczanych Treści i informacji płynących z Usług, niezależnie od tego czy
umieszczane są przez Ciebie czy innych.

2. Prywatność
Wszelkie informacje jakie przekazujesz do Usługi podlegają naszej Polityce Prywatności, która
reguluje zasady gromadzenia i wykorzystywania tych informacji przez nas bądź naszych partnerów.
Poprzez korzystanie z Usług wyrażasz na to zgodę, jak również akceptujesz naszą Politykę
Prywatności i zezwalasz na transfer Treści oraz Usług na terenie Polski lub innych krajów w celu
przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania przez Pędziwiatr. W ramach świadczenia Usług
możemy przekazywać Ci komunikaty, wiadomości serwisowe i administracyjne. Należy je traktować
jako integralną część świadczenia Usług i Twojego konta na Komunikatorze. Powiadomień tych
możesz nie mieć możliwości wyłączyć.
3. Hasła
Jesteś odpowiedzialny za ochronę swojego hasła, którego używasz, aby uzyskać dostęp do Usług, czyli
za trzymanie go w tajemnicy, nieudostępnianie go innym i za wszelkie działania i czynności wykonane
z jego użyciem. Zachęcamy do korzystania z "silnych" haseł (hasła, które wykorzystują kombinację
dużych i małych liter, cyfr i symboli) do zabezpieczenia Twojego konta. Pędziwiatr nie może i nie
będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niezastosowania się
do powyższych zaleceń.
4. Treści pojawiające się w Usługach
Za wszystkie treści, które publicznie przekazujesz jako użytkownik Usług, bierzesz pełną
odpowiedzialność. Zastrzegamy, że możemy nie monitorować i kontrolować Treści publikowanej za
pośrednictwem Usług i nie możemy brać za nie odpowiedzialności. Każde wykorzystanie lub
poleganie na Treściach i materiałach umieszczanych za pośrednictwem Usług lub pozyskanych przez
Ciebie z tych Usług wiąże się z ryzykiem, z którym musisz się liczyć. Korzystasz z Usług na własną
odpowiedzialność.
Nie podpisujemy się pod Treściami użytkowników, nie są one naszymi opiniami, nie wspieramy, nie
popieramy i nie reprezentujemy ich oraz nie gwarantujemy ich kompletności, prawdziwości,
dokładności lub wiarygodności, a w szczególności nie popieramy żadnych opinii wyrażanych przez
Usługi. Jesteś świadomy, że korzystając z Usług, możesz być narażony na Treści obraźliwe, szkodliwe,
nieprecyzyjne lub w inny sposób nieodpowiednie lub w niektórych przypadkach błędne lub w inny
sposób zwodnicze. W żadnym wypadku Komunikator nie ponosi odpowiedzialności w jakikolwiek
sposób za Treści, za wszelkie błędy lub nieścisłości w Treściach ani za jakiekolwiek straty lub szkody
poniesione w wyniku korzystania z jakichkolwiek Treści, czy to przesłanych pocztą elektroniczną,
przekazanych lub udostępnionych za pośrednictwem Usług lub transmitowanych i publikowanych w
innym miejscu.
Zastrzegamy sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści
zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady
współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający publicznie treści zabronione może ponieść
odpowiedzialność karną oraz cywilną względem właściciela Komunikatora bądź osób lub podmiotów
trzecich.
TIP: Treści wysyłane pomiędzy użytkownikami za pomocą komunikatora nie są publiczne.
5. Twoje prawa, odpowiedzialność i obowiązki
Zachowujesz prawo do wszelkich Treści, które przesyłasz w Komunikatorze lub poprzez Usługi. Przez
publikowanie, umieszczanie lub wyświetlanie Treści poprzez Usługi, udzielasz nam (właścicielowi

Pędziwiatr) na czas nieokreślony, ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji (z prawem do
udzielania sublicencji) do wykorzystywania, utrwalania, kopiowania, powielania, przetwarzania,
adaptowania, modyfikowania, publikowania, przekazywania, wyświetlania i rozpowszechniania Treści
we wszystkich mediach lub metodach dystrybucji (obecnie dostępnych, w szczególności przez
Internet, lub stworzonych w przyszłości).
TIP: Licencja ta mówi o tym, że uprawniasz nas, aby Twoje Treści publiczne były
dostępne dla wszystkich. Wiadomości nie są traktowane jako Treści publiczne.
Licencja ta daje nam również prawo promocji i poprawy jakości Usług oraz do udostępniania Treści,
przesyłanych do lub za pośrednictwem Usług, innym firmom, organizacjom lub osobom prywatnym,
które są partnerami Pędziwiatra lub publikacji takich Treści za pomocą innych mediów i usług,
zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Takie dodatkowe wykorzystanie Treści przez Komunikator lub inne firmy, organizacje, osoby prawne i
fizyczne, które są partnerami Pędziwiatr, może się odbywać bez rekompensaty wypłacanej Tobie za
Treści, które przekazujesz, zamieszczasz, publikujesz lub w inny sposób udostępniasz za
pośrednictwem Usług.
Możemy modyfikować lub dostosowywać Twoje Treści w celu przesyłania, wyświetlania lub
rozpowszechniania ich w sieciach komputerowych i w różnych mediach i/lub wprowadzać zmiany do
tych Treści, jeśli są niezbędne pod względem jakichkolwiek wymogów lub ograniczeń sieci, urządzeń,
usług lub nośników.
Jesteś odpowiedzialny za sposób w jaki korzystasz z Usług, za wszelkie Treści jakie dostarczasz oraz za
wszelkie konsekwencje z tego wynikające, łącznie z wykorzystaniem tych Treści przez innych
użytkowników i naszych partnerów. Jesteś świadom, że Treści te mogą być agregowane, emitowane,
przekazywane, rozprowadzane lub publikowane przez nas oraz naszych partnerów i jeśli nie masz
prawa do wykorzystania takiej Treści w takim zakresie, możesz narażać się na odpowiedzialności.
Pędziwiatr nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie tych Treści przez siebie i jego
partnerów, zgodnie z niniejszymi Warunkami.
Oświadczasz i gwarantujesz, że masz wszelkie prawa, moc prawną i pełnomocnictwa niezbędne do
przyznania praw, o których mowa w Regulaminie, w szczególności prawa autorskie, w stosunku do
wszystkich Treści, które przekazujesz za pośrednictwem Usług, przede wszystkim do zdjęć i tekstów
oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych
podmiotów. Jesteś świadom, że w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z
naruszenia tych praw, ponosisz całkowitą odpowiedzialność. Ty zostaniesz zobowiązany do
ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu
zamieszczania w Usługach utworów, w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.
W odniesieniu do utworów – Treści – zamieszczonych Usługach, jesteś zobowiązany do
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności
Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
Zobowiązujesz się do podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie
wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich, jak również do aktualizacji tych
danych, niezwłocznie po każdej ich zmianie. Aktualizacji danych dokonuje się przez edycję konta
użytkownika za pośrednictwem Usług.

6. Twoje prawo do korzystania z Usług
Pędziwiatr udziela Ci osobistej, ogólnoświatowej, wolnej od honorariów, nieprzenoszalnej i
niewyłącznej licencji na użytkowanie oprogramowania, które jest dostarczane przez Pędziwiatr jako
część Usług. Ta licencja jest udzielana wyłącznie do użytku prywatnego w celu umożliwienia Ci
korzystania i cieszenia się z korzyści płynących z użytkowania Usług dostarczanych przez Pędziwiatr,
w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami.
W szczególnych przypadkach niektóre Usługi mogą być odpłatne. Pędziwiatr zobowiązuje się do
wyraźnego odróżniania Usług darmowych od Usług odpłatnych, jeśli takie będą miały miejsce.
Użytkownik nie może zostać obciążony opłatą za Usługę odpłatną, na której otrzymywanie nie wyraził
wyraźnej zgody. Pędziwiatr zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług lub
wprowadzenia nowych odpłatnych Usług, jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad
płatności za Usługi będziesz powiadomiony w formie pisemnej poprzez e-mail przesłany na adres,
powiązany z kontem, wskazany przez Ciebie podczas rejestracji.
7. Prawa Pędziwiatra
Wszelkie prawa, tytuły do Usług (z wyłączeniem Treści dostarczonej przez użytkowników) są i
pozostają wyłączną własnością Pędziwiatra i jego licencjodawców. Usługi są chronione prawami
autorskimi i/lub znakami towarowymi i innymi prawami zarówno w Polsce jak i innych krajach. Nic co
znajduje się w Warunkach nie daje Ci prawa do wykorzystywania nazwy Pędziwiatr lub znaków
towarowych Pędziwiatr, logo, nazwy domeny i innych wyróżniających cech marki. Podanie wszelkich
uwag, opinii, komentarzy lub sugestii odnośnie Komunikatora lub Usług, jest całkowicie dobrowolne i
będziemy swobodnie mogli z takich uwag, opinii, komentarzy lub sugestii korzystać, jeśli znajdziemy
dla nich zastosowanie, bez żadnych zobowiązań wobec Ciebie.
Pędziwiatr zastrzega sobie prawo do przesyłania do Ciebie przez konto w Usługach lub na podany
przez Ciebie adres e-mail, informacji technicznych i systemowych, dotyczących funkcjonowania
Usług, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Twojego konta na podstawie subiektywnej oceny Twojej
aktywności w Usługach. O takim fakcie postaramy się Ciebie niezwłocznie powiadomić, podając
przyczynę zawieszenia.
8. Ograniczenia co do Treści i korzystania z Usług
Proszę przejrzeć Główne Zasady i Dobre Praktyki Komunikatora, stanowiące integralną część
Regulaminu, aby lepiej zrozumieć co jest zabronione w Usługach. Zastrzegamy sobie prawo przez cały
czas świadczenia Usług (niezobowiązująco) do usuwania lub odmowy dystrybucji jakiejkolwiek Treści
za pośrednictwem Usług, zawieszanie lub wyłączanie użytkowników i do odzyskiwania nazwy
użytkownika bez żadnych zobowiązań w stosunku do Ciebie. Zastrzegamy sobie również prawo do
wglądu, odczytu, zapisu i ujawniania wszelkich informacji, jeśli uznamy za konieczne, w celu (i)
spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub rządowych, (ii)
egzekwowania Warunków, w tym badania potencjału naruszenia niniejszego Regulaminu, (iii)
wykrywania, zapobiegania lub w inny sposób rozwiązywania, czy wykrywania oszustw,
bezpieczeństwa lub zagadnień technicznych, (iv) ustosunkowania się do próśb o wsparcie płynących
od użytkowników, lub (v) chronienia prawa, własności lub bezpieczeństwa Pędziwiatra,
użytkowników i opinii publicznej.

TIP: Pędziwiatr nie ujawnia danych personalnych stronom trzecim, za
wyjątkiem postanowień wynikających z naszej Polityki Prywatności.
Jeśli chcesz powielać, modyfikować, tworzyć prace pochodne, rozpowszechniać, przenosić, publicznie
odtwarzać, publicznie wykonywać, transmitować lub w inny sposób korzystać z Treści lub Usług jesteś
zobowiązany, aby wskazać źródło przez umieszczenie odnośnika do Usług Pędziwiatr.
TIP: Pędziwiatr zachęca do rozpowszechniania i ponownego użycia Treści ze
wskazaniem źródła. Pozwalają na to wtyczki społecznościowe dostępne
w Usługach.
Nie możesz wykonywać żadnej z poniższych czynności podczas uzyskiwania dostępu Usług lub
korzystania z Usług: (i) dostawać się, ingerować lub używać niepublicznych obszarów Usług,
systemów informatycznych lub technicznych systemów Pędziwiatr i jego partnerów, (ii) sondować,
nasłuchiwać, skanować lub testować podatności systemu lub sieci, naruszać lub obchodzić
jakiekolwiek z zabezpieczeń lub metod uwierzytelniania, (iii) dostawać się lub wyszukiwać lub nawet
próbować dostawać się lub przeszukiwać Usługi w jakikolwiek sposób (automatyczny lub w inny)
niezgodny z opublikowanymi interfejsami, które są przewidziane przez Pędziwiatr i zgodne z
Regulaminem, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone w osobnym porozumieniu z Pędziwiatr, (iv)
fałszować nagłówki pakietów TCP/IP lub jakiejkolwiek części informacji nagłówka w żadnej
wiadomości e-mail lub użytkownika publikującego i wysyłającego lub użycia Usług do jakichkolwiek
celów w sposób jakkolwiek zmieniony, oszukańczy lub fałszywy, podszywając się pod rzeczywiste
źródła informacji, zawierające dane lub (v) zakłócać lub ingerować (lub nawet próbować to robić)
w dostęp dowolnego użytkownika, komputera lub sieci, w tym m.in. wysyłając wirusa, przeciążając,
zalewając, spamując, wykonując tzw. mail-bombing Usług, lub skryptów tworzących Treści w taki
sposób, aby ingerować w Usługi lub tworzyć nadmierne obciążenia Usług.
9. Polityka przestrzegania praw autorskich
Usługi zawierają treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory
chronione prawem autorskim. Akceptując Regulamin zobowiązujesz się do przestrzegania praw
własności intelektualnych, w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej
takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych, przysługujących Pędziwiatrowi oraz
stronom trzecim. Jednocześnie oświadczasz, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług oraz w
ramach Treści, do których zamieszczasz linki, dysponujesz: (i) autorskimi prawami majątkowymi oraz
prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, (ii) prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej, (iii) prawami w
zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców oraz (iv) prawami do oznaczania
tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów
wykonawców lub ich zespołów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie
postanowień niniejszego punktu.
W przypadku jeżeli właściciel Usługi zostanie zobowiązany, zgodnie z obowiązującym prawem, do
zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami do Treści osób
trzecich, Użytkownik, który umieścił skarżoną Treść zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić
właścicielowi Usługi równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany
jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie poniósł
Pędziwiatr w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.

Usługi mogą zawierać linki wraz z opisem do innych stron innych serwisów. Treści zawarte na tych
stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z
prawem autorskim.
Pędziwiatr respektuje prawa własności intelektualnej innych i oczekuje od Ciebie tego samego.
Będziemy reagować na zawiadomienia o przypuszczalnym naruszeniu praw autorskich, które są
zgodne z obowiązującym prawem i prawidłowo nam dostarczone. Jeśli uważasz, że Treść została
skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o podanie następujących
informacji: (i) fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osobę upoważnioną
do działania w jego imieniu, (ii) identyfikację praw autorskimi dzieła, które rzekomo zostały
naruszone, (iii) określenie materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie lub jest przedmiotem
czynności naruszających prawo i który ma być usunięty lub do którego dostęp ma być zablokowany
gdy zgłoszenie zostanie uznane (informacje wystarczające, aby umożliwić nam znalezienie tego
materiału w Usługach), (iv) informacje kontaktowe, w tym adres, numer telefonu oraz adres e-mail,
(v) oświadczenie, że działasz w dobrej wierze, że użycie zgłaszanego materiału nie jest autoryzowane
przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo oraz (vi) oświadczenie, że informacje w
zawiadomieniu są prawdziwe i, pod karą krzywoprzysięstwa, że jesteś upoważniony do działania w
imieniu prawa autorskiego właściciela.
W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Usług Treści i odniesień do innych treści,
które: (i) byłyby zamieszczane w ramach Usług w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr
osobistych osób trzecich lub renomy Pędziwiatra; (ii) byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby
być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre
obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe); (iii)
naruszałyby jakiekolwiek prawa stron trzecich, a w szczególności prawa pozostałych użytkowników
Usług, (iv) naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw
własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o
zachowaniu poufności, (v) naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy
obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc,
treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
naruszające uczucia religijne).
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania Treści, zgłoszonej jako naruszającą Regulamin, bez
wcześniejszego powiadomienia, według własnego uznania i bez odpowiedzialności wobec Ciebie. W
pewnych okolicznościach Pędziwiatr będzie wyłączać konto użytkownika, np. gdy narusza on
nagminnie niniejsze Warunki. Wszelkie zgłoszenia dotyczące naruszenia praw autorskich w naszych
Usługach proszę kierować do osoby odpowiedzialnej:
Pędziwiatr.com.pl
Agent ds. Praw Autorskich
E-mail: copyright@pedziwiatr.com.pl
10. Warunki końcowe
Warunki mają zastosowanie do czasu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub Pędziwiatr w sposób
opisany poniżej.
Możesz zakończyć umowę prawną z Pędziwiatrem w dowolnym momencie i z dowolnego powodu
bez podawania przyczyny, poprzez wyłączanie konta w profilu użytkownika i/lub zaprzestanie
korzystania z Usług. Nie ma potrzeby dodatkowo informować Pędziwiatra o tym fakcie. Twoje konto
może zostać wyłączone lub trwale usunięte, jeśli przez dłuższy czas (powyżej pół roku) pozostaje

nieużywane. Wyłączenie konta lub zaprzestanie korzystania z Usług nie powoduje usunięcia
wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Usługach.
Możemy zawiesić lub usunąć Twoje konto lub zaprzestać świadczenia wszystkich lub części Usług w
każdym momencie z dowolnej przyczyny, między innymi jeśli uważamy, że: (i) naruszasz niniejsze
Warunki, Dobre Praktyki lub Główne Zasady Pędziwiatra, (ii) stwarzasz zagrożenie lub potencjalne
zagrożenie natury prawnej dla nas; lub (iii) świadczenie Usług na Twoją rzecz nie jest finansowo
uzasadnione. Dołożymy wszelkich starań, aby o takim fakcie zawiadomić Cię mailowo lub podczas
następnej próby logowania do Usług.
Nic co jest opisane w tej sekcji nie ma wpływu na prawo Pędziwiatra do zmiany, ograniczenia lub
zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedzenia, jak przewidziano powyżej w punkcie 1.
11. Zastrzeżenia i Ograniczenia Odpowiedzialności
Przeczytaj uważnie poniższy rozdział, ponieważ ogranicza on odpowiedzialność Pędziwiatra i jego
twórców, spółek zależnych, powiązanych przedsiębiorstw, urzędników, dyrektorów, pracowników,
agentów, przedstawicieli, partnerów i licencjodawców (zbiorczo określanych jako "Podmioty
Pędziwiatra"). Każdy z podrozdziałów poniżej stosuje się w maksymalnym zakresie dozwolonym przez
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
A. Usługi są dostępne „takie jakie są”
Dostęp do Usług i korzystanie z nich lub z jakichkolwiek Treści odbywa się na Twoją własną
odpowiedzialność. Rozumiesz i zgadzasz się, że Usługi są świadczone Tobie na zasadzie "tak jak jest" i
"jak jest dostępne", czyli takimi jakie są i tak jak je w danej chwili widzisz.
Pędziwiatr nie daje żadnych gwarancji i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za: (i) niekompletność,
niedokładność, niedostępność, nieterminowość, bezpieczeństwo lub niezawodność Usług lub
jakiejkolwiek Treści, (ii) wszelkie szkody na Twoim komputerze, utraty danych, lub innej szkody, która
wynika z korzystania przez Ciebie z Usług lub jakiejkolwiek Treści; (iii) utratę, usunięcie lub
zaniechanie przechowywania lub udostępniania wszelkich Treści lub świadczenia Usług (iv) to, czy
Usługi spełnią Twoje wymagania lub są nieprzerwanie dostępne, bezpieczne i wolne od błędów.
B. Linki
Usługi i Treści mogą zawierać linki do zewnętrznych witryn lub zasobów. Przyjmujesz do wiadomości i
zgadzasz się, że Pędziwiatr nie ponosi odpowiedzialności za: (i) dostępność i dokładność takich witryn
lub zasobów oraz (ii) zawartość, produkty lub usługi dostępne z takich stron internetowych lub
zasobów.
C. Ograniczenie odpowiedzialności
PĘDZIWIATR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZKODY
SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB KARNE, LUB UTRATĘ ZYSKU LUB PRZYCHODÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO
CZY PONIESIONYCH POŚREDNIO CZY BEZPOŚREDNIO, ANI TEŻ ZA UTRATĘ DANYCH, DOBREJ WOLI,
UŻYTKOWANIA LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH, W WYNIKU: (i) DOSTĘPU DO USŁUG LUB ICH
UŻYTKOWANIA LUB BRAKU DOSTĘPU DO NICH LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NICH, (ii)
JAKIEGOKOLWIEK DZIAŁANIA LUB ZAWARTOŚCI INNYCH USŁUG, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ,
ZNIESŁAWIAJĄCYCH, NIEPRZYZWOITYCH LUB NIELEGALNYCH ZACHOWAŃ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW
LUB OSÓB TRZECICH, (iii) POZYSKANIA Z USŁUG JAKICHKOLWIEK TREŚCI, LUB (iv)
NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU, UŻYCIA LUB ZMIANY PRZEKAZÓW LUB TREŚCI.

W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA PĘDZIWIATRA LUB
PODMIOTÓW POWIĄZANYCH NIE PRZEKROCZY STU ZŁOTYCH (100,00 PLN) LUB RÓWNOWARTOŚCI
ZAPŁACONYCH W CIĄGU OSTATNICH SZEŚCIU MIESIĘCY KWOT NA RZECZ PĘDZIWIATRA PRZEZ
STRONĘ SKARŻĄCĄ (JEŚLI TAKI FAKT MIAŁ MIEJSCE), NA USŁUGI BĘDĄCE PODSTAWĄ ROSZCZENIA.
Pędziwiatr nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Usługach przez podmioty
trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników
12. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie w odniesieniu do art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). i
na tej podstawie został ustanowiony. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U.
Nr 90, poz. 631).
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne
lub niewykonalne bądź nieskuteczne, wówczas takie postanowienie zostanie ograniczone lub
wyeliminowane, a w miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest
najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu, natomiast pozostałe
postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełni mocy.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Pędziwiatrem a użytkownikiem Usług zostają poddane sądom,
właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Niniejszy Regulamin, Polityka Prywatności Pędziwiatra, Dobre Praktyki i nasze Główne Zasady
stanowią integralną całość i wyłączną umowę między Pędziwiatrem a Tobą w zakresie świadczonych
Usług.
Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki. Na stronie Pedziwiatr.com.pl/regulamin
znajduje się zawsze najbardziej aktualna wersja Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą
umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod tym adresem. Jeśli w naszej opinii zmiany będą
istotne, powiadomimy Cię o nowej wersji przez e-mail przypisany do Twojego konta. Przez
kontynuowanie korzystania z Usług po dacie, od której nowa wersja zaczyna obowiązywać,
akceptujesz zmiany w nowym Regulaminie.
Prawem właściwym jest Prawo Polskie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku.

Polityka Prywatności Pędziwiatra
Celem Pędziwiatra jest dawanie Ci możliwości komunikowania się z innymi użytkownikami ruchu
drogowego – z kierowcami pojazdów. Zarejestrowany użytkownik może wysłać wiadomość do innego
użytkownika używając jako adresu e-mail jego numeru tablicy rejestracyjnej samochodu.
TIP: Wystarczy, że będziesz znał numer rejestracyjny kierowcy, by się z nim
skontaktować.
Pędziwiatr szanuje prywatność swoich użytkowników. Przeczytaj dokładnie poniższe informacje, aby
lepiej zapoznać się z naszą polityką prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje w jaki sposób
i kiedy Pędziwiatr gromadzi i wykorzystuje informacje oraz dzieli się nimi, gdy korzystasz z Usług, o
których mowa w Regulaminie.
Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tej polityki prywatności, prosimy o kontakt na
privacy@pedziwiatr.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny tutaj.
1. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji
Po utworzeniu konta w komunikatorze Pędziwiatr, możesz podać kilka informacji osobistych, takich
jak imię, nazwisko, nazwę użytkownika, hasło i adres e-mail. Niektóre z tych informacji, jak na
przykład nazwa użytkownika, są dostępna publicznie, w tym na stronie Twojego profilu oraz w
wynikach wyszukiwania. Niektóre dane, takie jak imię i nazwisko, według Twojego uznania mogą
zostać udostępnione publicznie lub ukryte przed innymi, wg ustawień indywidualnych Twojego
profilu. Domyślnie dane osobowe są ukryte. Ty decydujesz o tym jakie dane dodatkowe chcesz
pokazywać innym.
TIP: Zbieramy informacje w celu świadczenie Usług, pomiaru i poprawy ich jakości.
Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: (i) rejestracji do Usług, aby był
możliwy szerszy dostęp do funkcjonalności Usług; Ty jako użytkownik Usług jesteś stroną umowy
dotyczącej świadczenia Usług drogą elektroniczną, przez fakt zaakceptowania Regulaminu (ii)
świadczenia Usług i sprawnego ich funkcjonowania (iii) obsługi reklamacji (iv) udzielania odpowiedzi
na przesłaną korespondencję. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz
możliwość ich poprawiania, między innymi przez edycję swojego profilu w Usługach.
TIP: Komunikator Pędziwiatr ma służyć kierowcom, by mogli się ze sobą
porozumiewać tak prosto jak za pośrednictwem maila. Takie jest główne zadanie
naszych Usług, które Ci oferujemy.
Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, choć niezbędne, aby móc korzystać
w szerszym zakresie z funkcjonalności Usług, a także by Usługi funkcjonowały poprawnie. Poza
danymi podanymi w Usługach, przetwarzany jest również Twój adres IP oraz inne niezbędne
parametry techniczne.
Informujemy, że w trakcie korzystania z Usług, mogą, ale nie muszą być, zbierane dane takie jak:
numer IP, nazwa sieciowa komputera, nazwa dostawcy Internetu, rodzaj i wersja przeglądarki, czy
czas spędzony przez Ciebie na poszczególnych Usługach, wykonywanych w nich operacjach i
otwieranych linkach. Takie dane mogą służyć statystykom i poprawie jakości Usług lub być
udostępniane np. organom ścigania, na podstawie przepisów szczególnych.

Dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dany były należycie chronione przez zastosowanie środków
ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa
przetwarzanych danych osobowych w ramach Usług.
2. Przekazywanie i ujawnianie informacji
TIP: Nie ujawniamy Twoich prywatnych danych osobowych poza sytuacjami
opisanymi poniżej.
Pędziwiatr uprawnione jest do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w
przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
Innymi słowy, zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w
oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
W przypadku korzystania z Usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi
przepisami prawa, Pędziwiatr ma prawo do wykorzystania danych użytkownika w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Pędziwiatr powiadomi
użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania. Poza
przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej
osobie trzeciej, bez jej zgody.
Za wyrażoną przez Ciebie zgodą, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione i przetwarzane
również przez inne podmioty niż Pędziwiatr, w celach objętych Twoją zgodą.
W przypadku gdy Pędziwiatr byłoby zaangażowane w proces upadłości, fuzję, reorganizację lub
sprzedaż aktywów, Twoje dane mogą zostać sprzedane lub przekazane w ramach tych transferów
biznesowych. Wszystkie postanowienia tej Polityki Prywatności będą miały dalej swoje zastosowanie
w stosunku do nowego podmiotu, do którego dane zostaną przeniesione.
Dane nie będące danymi osobowymi: Możemy udostępniać lub ujawniać wszelkie Twoje dane
niepersonalne i nieprywatne, zagregowane lub w inny sposób anonimowe, takie jak informacje
publiczne profilu użytkownika, komentarze i posty, to kogo subskrybujesz, czyje i jakie posty
subskrybujesz, kto subskrybuje Ciebie lub Twoje posty i liczbę użytkowników klikających na dany link.
Zarówno Pędziwiatr i jego partnerzy mogą zbierać informacje wysyłane przez przeglądarkę jako część
żądania strony internetowej, takie jak pliki cookie lub adres IP.
3. Pliki Cookies
Pędziwiatr, podobnie jak wiele serwisów internetowych, może wykorzystywać cookies, czyli małe
pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania Usług. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub
przechowywane dane osobowe. Technologia cookies wykorzystywana jest między innymi do
lepszego dopasowania Usług do Twoich potrzeb lub tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem
działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie. Większość z nich
akceptuje je automatycznie

4. Reklamy
W Pędziwiatr wyświetlane są reklamy pochodzące z zewnętrznych serwisów naszych partnerów.
Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich
technologii jak pliki cookies, co w momencie wyświetlania ich reklam w Usługach spowoduje
przesłanie informacji zawierających adres IP użytkownika, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z
której korzysta i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash.
Ponadto Pędziwiatr może wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez
system Google DoubleClick, który tworzy plik cookies, kiedy użytkownik odwiedza strony
internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google
AdSense). Takie dane służą do prezentowania reklam, lepiej odpowiadających preferencjom
użytkownika. System DART wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika.
Możesz dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w Usługach lub stronach naszych
reklamodawców w opcjach przeglądarki internetowej lub za pomocą dedykowanych programów.
Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania
funkcjonalności Usług.
Ruch w Usługach jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie
informacji o sposobie i popularności korzystania z Pędziwiatra. Korzystając z naszych Usług godzisz się
na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w opisanym w tym punkcie celu.
5. Mailing
Nie zamierzamy wysyłać w imieniu innych firm żadnych mailingów, jednak zastrzegamy sobie
możliwość wysyłania w swoim imieniu wiadomości o treści niekomercyjnej potrzebnych do
świadczenia usług np. informacji o planowanych aktualizacjach, przerwach w dostępie do usług oraz
komercyjnej (jeżeli wyraziłeś na to zgodę) np. informacji o promocjach czy nowych usługach.
Postaramy się jednak nie nadużywać Twojej cierpliwości i nie wysyłać maili częściej niż 2 razy w
miesiącu.
6. Modyfikowanie swoich danych osobowych
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Usług możesz korzystać z dostarczonego przez nas
narzędzia do modyfikacji swoich danych osobowych w sekcji dotyczącej ustawień profilu.
W każdej chwili możesz usunąć swoje konto dezaktywując je w pierwszej kolejności. Jeśli
dezaktywowałeś konto nieumyślnie lub zbyt pochopnie, możesz je przywrócić w ciągu 30 dni. Po tym
okresie Twoje konto może zostać całkowicie usunięte z Usług.
7. Nasza polityka wobec dzieci
Nasze Usługi nie są dedykowane dla użytkowników poniżej 13. roku życia. Jeśli zorientujesz się, że
Twoje dziecko podało nam swoje dane bez Twojej zgody, niezwłocznie poinformuj nas za pomocą
formularza kontaktowego dostępnego na stronach Pędziwiatra. Świadomie nie zbieramy danych od
dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli dowiemy się, że dziecko poniżej 13. roku dostarczyło nam danych
osobowych, podejmujemy kroki w celu usunięcia takich informacji i usunięcia jego konta.

8. Zmiany niniejszej polityki
Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę Prywatności. Na stronie
Pedziwiatr.com.pl/politykaprywatnosci znajduje się zawsze najbardziej aktualna wersja Polityki
Prywatności Pędziwiatr. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Polityki
pod tym adresem. Jeśli w naszej opinii zmiany będą istotne, powiadomimy Cię o nowej wersji przez email przypisany do Twojego konta. Przez kontynuowanie korzystania z Usług, po dacie od której nowa
wersja zaczyna obowiązywać, akceptujesz zmiany w nowej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku.

Pytania lub wątpliwości odnośnie naszej Polityki Prywatności? Proszę, skontaktuj się z nami.

Dobre Praktyki
W komunikatorze Pędziwiatr możesz wysyłać wiadomości do innych użytkowników drogi. Wystarczy,
że znasz jego numer rejestracyjny.
Pamiętaj, że to Ty tworzysz ten serwis i wysyłając treści, reprezentujesz tym samym siebie. Korzystaj z
usług Pędziwiatra za darmo, ciesząc się z treści jakie wysyłają do Ciebie inni użytkownicy.
Zwracaj uwagę na wysyłane przez siebie treści oraz staraj się, aby były interesujące. Za spam
uważane są wszystkie działania, które mają na celu wypromowanie jednej, konkretnej strony lub
marki, takie jak np. login zawierający adres strony.
TIP: Korzystaj z komunikatora po prostu jak z maila, gdzie zamiast adresu @ podajesz nr
rejestracyjny, który zapamiętałeś na drodze.
Dziel się z innymi materiałami dobrej jakości, uwzględniając poczucie estetyki innych i zachowując
poziom dobrego smaku.
TIP: Pamiętaj, że reprezentujesz siebie tym co piszesz.
Mimo, iż niektóre wiadomości (hejty) wzbudzają wyjątkowo silne emocje, zachowaj kulturę
wypowiedzi. Pamiętaj, że naszą społeczność tworzą także niepełnoletni użytkownicy – dawaj im
dobry przykład. O ile na drobne przekleństwo możemy przymknąć oko, o tyle absolutnie nie
tolerujemy obrażania nikogo spośród użytkowników. Takie zachowanie kończy się ostrzeżeniem lub
zablokowaniem konta.
Nie wysyłaj nieodpowiednich treści. Za takie treści uznajemy między innymi materiały
pornograficzne, rasistowskie, homofobiczne, antysemickie, islamofobiczne, nacjonalistyczne,
ksenofobiczne, propagujące spożywanie narkotyków lub przemoc i… wiele innych, które są niezgodne
z prawem, propagują złe zachowania lub wzbudzają negatywne odczucia użytkowników. Za takie
treści, w zależności od ich wydźwięku, grozi kilkudniowe lub nawet permanentne zablokowanie
konta. Ze względu na sporną kwestię, co jest, a co nie jest treścią nieodpowiednią, ostateczna decyzja
należy do administracji Pędziwiatra i jest nieodwołalna. Pamiętaj także, że Internet nie jest
anonimowy! Łamiąc prawo narażasz się na odpowiedzialność cywilną, jak i karną.
Niejednokrotnie mamy ochotę podzielić się z całym światem jakąś naszą złotą myślą. Jest to
absolutnie zrozumiałe, o ile oczywiście robi się to raz. Zalewanie serwisu jedną i tą samą treścią jest
niemile widziane i odpowiednio karane, szczególnie, jeśli wiąże się ona ze spamem.
Reklamuj się na naszych stronach, ale tylko za porozumieniem z nami. Odwiedź stronę Reklama lub
skontaktuj się z nami i dowiedz się co możemy zaoferować Twojej marce. Nie prowadź kampanii
reklamowej na własną rękę, gdyż jest to zabronione i może skutkować trwałym zablokowaniem
konta.

Główne Zasady
Naszym celem jest świadczenie usług, które pozwalają na prostą komunikację jak za pomocą maila.
Ze względu na tę zasadę nie zamierzamy ingerować w treści jakie wysyłasz. Pamiętaj, my
dostarczamy Ci narzędzie i bierzesz pełną odpowiedzialność za to, jak go użyjesz i w jakim celu
wykorzystasz. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
1. Wyłączenie odpowiedzialności
Pędziwiatr nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez użytkowników w
wiadomościach, postach, komentarzach lub opisach. Są one wyłącznie własnością użytkowników, od
których pochodzą. Wszelkie materiały zawarte w Pędziwiatrze są bezpłatne. Użytkownicy, a w
szczególności Pędziwiatr nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody wynikłe z ich korzystania. Pędziwiatr
zastrzega sobie możliwość edycji i usuwania wpisów oraz blokowania użytkowników, którzy naruszają
regulamin lub zasady Pędziwiatra.
2. Ograniczenia treści oraz użytkowania Pędziwiatr
W zakresie świadczonych przez Pędziwiatr usług, istnieją pewne ograniczenia dotyczące treści, które
mogą być opublikowane w Pędziwiatrze. Ograniczenia te są zgodne z wymogami prawnymi i mają na
celu zapewnienie wszystkim lepszych wrażeń korzystania z Komunikatora. Od czasu do czasu
zastrzegamy sobie prawo zmiany tych zasad, dlatego zaglądaj tutaj w celu odnalezienia najbardziej
aktualnej wersji.
Tożsamość
Nie możesz podszywać się pod innych, poprzez usługę Pędziwiatr, który w sposób świadomy lub nie,
ma na celu wprowadzenie w błąd innych lub oszustwa.
Znaki towarowe
Zastrzegamy sobie prawo do odebrania nazwy użytkownika w imieniu osoby prawnej lub fizycznej,
która posiada roszczenie prawne lub rejestrację znaku towarowego z taką właśnie nazwą
użytkownika. Konta, które posługują się nazwami handlowymi i/lub znakami graficznym, mające na
celu wprowadzenie innych w błąd, zostaną trwale zawieszone i/lub usunięte.
Prywatność
Nie wolno publikować lub opisywać prywatnych i poufnych informacji, takich jak numery kart
kredytowych, adres lub innych danych, jak krajowe numery identyfikacyjne, bez wyraźnego
upoważnienia i zgody tych osób.
Przemoc i groźby
Nie wolno publikować lub pisać bezpośrednich i pośrednich gróźb lub treści propagujących przemoc
bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami.
Zabrania się wypowiedzi wulgarnych i obraźliwych.
Prawa autorskie
Zabronione są treści naruszające dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich. Możliwie szybko
zareagujemy na jasne i pełne informacje o rzekomych naruszeniach praw autorskich. Procedura
zgłaszania naruszenia praw autorskich jest określona w Regulaminie.
Bezprawne wykorzystanie
Użytkownik nie może korzystać z naszego serwisu do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub
w zamierzeniu nielegalnych działań. Użytkownicy spoza terytorium Polski zgadzają się przestrzegać
wszystkich lokalnych przepisów dotyczących postępowania i dozwolonych zawartości.

Treści reklamowe
Nie wolno umieszczać treści, mający charakter reklamowy, promocyjny lub handlowy, chyba że
posiadasz pisemną zgodę Pędziwiatra w postaci odrębnej umowy na świadczenie takich usług
marketingowych.
Podszywanie się pod Pędziwiatr.com.pl
Nie wolno podszywać się pod zweryfikowanych użytkowników Pędziwiatra, takich jak administratorzy
czy moderatorzy. Konta wykorzystujące taką identyfikację np. jako część zdjęć profilowych, obrazów
tła, lub w sposób, który fałszywie implikuje przynależność do zespołu Pędziwiatra zostaną
zawieszone.
2. Spam i nadużycia
Pędziwiatr stara się chronić swoich użytkowników przed spamem i nadużyciami innych. Techniczne
nadużycia oraz nadużycia nieuczciwych użytkowników nie są u nas tolerowane, co będzie skutkować
trwałym zawieszeniem konta. Wszystkie konta podejmujące działania wymienione poniżej podlegają
bezwarunkowemu, permanentnemu zawieszeniu.
Seryjne konta
Nie możesz tworzyć seryjnych kont dla celów destrukcyjnych, kompromitujących, obraźliwych lub z
nakładającymi się przypadkami użycia. Masowe tworzenie kont może spowodować zawieszenie
wszystkich powiązanych kont. Należy pamiętać, że jakiekolwiek naruszenie przepisów Pędziwiatra
jest powodem do permanentnego zawieszenia wszystkich kont.
Konta zaślepki
Nie jest dozwolone tworzenie nazw użytkowników, będącymi tzw. zaślepkami, które mają na celu
jedynie zablokować nazwę użytkownika np. w celu jej późniejszej odsprzedaży. Konta nieaktywne
przez ponad 6 miesięcy będą usuwane bez wcześniejszego powiadomienia. Oto lista niektórych z
czynników, jakie są brane pod uwagę przy decyzji o usunięciu konta:
 liczba kont utworzonych
 tworzenie kont dla celów nie związanych z użytkowaniem serwisu, kont uniemożliwiających
korzystanie z tych nazw
 konta utworzone w celu ich odsprzedaży
 pozyskiwanie ze źródeł stron trzecich danych do aktualizacji i utrzymywania kont pod
nazwami osób trzecich.
Handlowanie nazwami użytkownika
Zabronione jest sprzedawanie i kupowanie nazw użytkownika. Pędziwiatr nie pobiera opłat za
przyznanie nazwy użytkownika.
Spam
Nie wolno wykorzystywać stron, jakichkolwiek usług czy kontaktów z Pędziwiatra do importu
kontaktów lub wysyłania wiadomości masowej. Komunikator nie może być wykorzystywany do
spamowania. Definicja spamu na Pędziwiatrze będzie ewoluowała w miarę wymyślania przez
spamerów nowych sztuczek i taktyk.
Malware i Phishing
Zakazane jest publikowanie linków i treści do szkodliwej zawartości mającej na celu uszkodzić lub
zakłócić pracę innego użytkownika, jego przeglądarki lub komputera oraz łamanie zabezpieczeń i
naruszanie prywatności użytkownika.

Pornografia
Nie można używać nieprzyzwoitych lub pornograficznych zdjęć w swoim zdjęciu profilowym lub w
wiadomościach, jak również nie wolno linkować do stron o takiej zakazanej treści.
Twoje konto może zostać zawieszone za pogwałcenie powyższych zasad lub jakichkolwiek innych
ograniczeń wynikających z Regulaminu. Konta utworzone w celu zastąpienia zawieszonego konta
zostaną trwale zawieszone.
Pędziwiatr zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta bez wcześniejszego
powiadomienia w przypadku, gdy uznamy, że narusza ono te przepisy lub warunki świadczenia usług.
Zapoznaj się z Dobrymi Praktykami oraz Polityką Prywatności Pędziwiatr. Zachęcamy również do
przeczytania Warunków korzystania z usług, ponieważ korzystanie z Komunikatora Pędziwiatr jest
równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień tego regulaminu, co dotyczy również użytkowników
niezarejestrowanych (gości).
Pytania lub wątpliwości odnośnie naszych Głównych Zasad? Proszę, skontaktuj się z nami.

Reklama
Reklamuj się na naszych stronach!
Skontaktuj się z nami i dowiedz się co możemy zaoferować Twojej marce.
Pamiętaj! Nie prowadź kampanii reklamowej na własną rękę, gdyż jest to zabronione i może
skutkować trwałym zablokowaniem konta.

