
Regulamin Kanałów 

Za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej udostępniamy przestrzeń przeznaczoną dla treści 

użytkowników takie jak: zdjęcia, filmy wideo, itp. (dalej „Treści Użytkownika”).  

Poprzez zamieszczenie Treści Użytkownika dzięki tej usłudze, wyrażacie Państwo zgodę na poniższe:  

1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  
 
Niniejszym udzielacie Państwo na rzecz L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: 
L’Oréal), bezpłatnej, nieodwołalnej, niewyłącznej licencji na cały świat oraz w celu ochrony praw 
własności intelektualnej zdefiniowanych obowiązującymi przepisami prawa oraz umowami 
międzynarodowymi (włączając w to wszelkie późniejsze przepisy  uzupełniające lub zmieniające) na 
odtwarzanie, wystawianie, wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie, adaptowanie, redagowanie, 
rozprowadzanie, tłumaczenie, tworzenie opracowań na podstawie, włączanie do innych utworów oraz 
rozprowadzanie takich Treści Użytkownika (w całości lub w części). 

Udzielacie Państwo L’Oréal prawa do wykorzystywania Państwa nazwy użytkownika, prawdziwego 
imienia i nazwiska, wizerunku, podobieństwa lub innych informacji pozwalających na identyfikację  
w związku z jakimkolwiek wykorzystywaniem Państwa Treści Użytkownika. Takie prawo do 
wykorzystywania dóbr osobistych zostaje udzielone na okres 5 (pięciu) lat dla tych samych nośników, 
które zostały wymienione powyżej.  

L’Oréal może nieodpłatnie wykorzystywać, pokazywać, powielać, rozprowadzać, nadawać, łączyć  
z innymi materiałami, zmieniać i/lub redagować Treści Użytkownika w dowolny sposób jaki uzna za 
odpowiedni (jednocześnie zachowując pierwotny charakter/nastrój). 

Powołane wykorzystywanie będzie dozwolone dla wszelkich wewnętrznych lub zewnętrznych, 
korporacyjnych lub finansowych celów komunikacyjnych, reklamy i dla wszelkich celów w zakresie 
public relations, celów historycznych lub archiwalnych Grupy L’ORÉAL lub jej podmiotów powiązanych, 
jej produktów i/lub jej marek w szczególności na następujących nośnikach: 

 zamieszczanie we wszelkich formatach, w nieograniczonej ilości, 

 prasa pisemna, nieograniczona liczba publikacji, 

 wydawnictwa, nieograniczona liczba publikacji, w szczególności publikacje dla celów 
wewnętrznej komunikacji, w tym zespół handlowy i sieć dystrybucji (hurtownicy, sprzedawcy 
detaliczni, agenci, itp.), wydarzenia, broszury na kongresy, targi branżowe, stoiska ...; 
komunikacja B-to-B, w prasie branżowej, dla nieograniczonej liczby publikacji i/lub ilości 
(nakładu); 

 media elektroniczne, informatyczne, cyfrowe, multimedia, Internet i publikacje internetowe, za 
pośrednictwem wszelkich stron internetowych (bez względu na stronę internetową i/lub 
medium, włączając sieci społecznościowe takie jak Facebook, Twitter, YouTube lub 
Dailymotion), nieograniczona liczba zamieszczeń i nadań,  

 za pośrednictwem dowolnych nośników reklamy (włączając w to w drodze reklamy w punktach 
handlowych oraz na produktach markowych Grupy L’ORÉAL (dalej „Nośniki”). 

 
Potwierdzacie Państwo i zgadzacie się, że: (i) jesteście właścicielami wszystkich praw do Treści 
Użytkownika i/lub że posiadacie zgodę jakiejkolwiek osoby uprawnionej (jakichkolwiek osób 
uprawnionych)  do wszelkich praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych w związku z Treściami 
Użytkownika na udzielenie tych praw niniejszym; (ii) Państwo i wszelkie inne osoby występujące  
w Treściach Użytkownika mają ukończone 18 lat; oraz (iii) wykorzystanie Państwa Treści Użytkownika 
przez L’Oréal nie naruszy żadnych przepisów prawa ani nie będzie naruszać praw osób trzecich.  

Jeśli Państwa Treści Użytkownika zawierają wypowiedzi zachwalające lub rekomendujące nasze 
produkty lub usługi, zgadzacie się Państwo, że jest to prawdziwy i dokładny wyraz Państwa 
autentycznego przekonania wynikający z wykorzystywania produktów L’Oréal, oraz w przypadku 
otrzymania jakiegokolwiek bezpłatnego produktu, że ujawniliście Państwo fakt otrzymania bezpłatnego 
produktu lub innych zachęt w zamian za przedstawienie Państwa Treści Użytkownika. 



Zostajecie Państwo niniejszym poinformowani, że powołane sieci społecznościowe są platformami, 
które są własnością osób trzecich i w związku z tym rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie Treści 
Użytkownika poprzez takie sieci społecznościowe będzie uregulowane warunkami korzystania z nich 
zdefiniowanymi przez takie osoby trzecie. W związku z tym, nie będziemy ponosić odpowiedzialności 
za jakiekolwiek wykorzystywanie przez nas lub jakiekolwiek osoby trzecie treści zgodnie z warunkami 
korzystania określonymi przez sieci społecznościowe, włączając w to, między innymi, jeśli chodzi  
o zakres i okres obowiązywania praw będących przedmiotem licencji, oraz usunięcie Treści. Będziecie 
Państwo odpowiedzialni za rozpatrywanie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących 
wykorzystywania Treści zgodnie z warunkami korzystania określonymi przez sieci społecznościowe.  

Ponadto, niniejszym przypominamy Państwu, że odniesienia do wszelkich Treści mogą zostać 
wyszukane poprzez wyszukiwarkę internetową i w związku z tym można do nich dotrzeć spoza Strony 
Internetowej. Potwierdzacie Państwo i zgadzacie się, że Treści Użytkownika mogą być przedmiotem 
„wirusowej” komunikacji (komunikacji ustnej) na stronach internetowych osób trzecich, oraz że L’Oréal 
nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń lub postępowań w tym zakresie. 

Niniejsze upoważnienie daje nam możliwość adaptacji Państwa pierwotnie utrwalonej Treści i/lub 
dokonania wszelkich wyjaśnień w stosunku do Treści Użytkownika jakie uznamy za przydatne pod 
warunkiem, że Treści Użytkownika nie będą zmieniać Państwa wizerunku lub słów. 
 
Ponadto, wykorzystywaniu Treści Użytkownika mogą towarzyszyć pewne zanonimizowane informacje 
jak Państwa miasto, państwo lub wiek i/lub, jeśli wyraziliście Państwo na to swoją wyraźną zgodę, 
informacje pozwalające na identyfikację Państwa, jak na przykład imię lub adres email. 

Zgadzacie się Państwo, że L’Oréal nie będzie Wam płacić za wykorzystywanie Państwa Treści 
Użytkownika i/lub za jakiekolwiek związane z nimi prawa własności intelektualnej.  

Wszelkie takie Treści Użytkownika, które możecie Państwo publikować za pośrednictwem tej Strony 

Internetowej zostaną wybrane przez Państwa i będą na Państwa wyłączną odpowiedzialność.  

Jednakże, pragniemy Państwu przypomnieć, że Treści Użytkownika nie mogą być sprzeczne z 

obowiązującymi przepisami prawa lub przyjętymi standardami moralności lub zasadami wyrażonym i 

niniejszym.  W tym zakresie, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia w dowolnym czasie takich Treści 

Użytkownika, które nie będą zgodne z niniejszym Regulaminem, włączając  w to Kodeks Postępowania.  
 
Ponadto, w przypadku zapoznawania się z Treściami Użytkownika stworzonymi przez innego 
użytkownika, będziecie Państwo zobowiązani do przestrzegania praw takiego użytkownika  
i w szczególności nie będziecie powielać lub rozpowszechniać takich opublikowanych Treści za 
pośrednictwem innych nośników bez uprzedniej zgody danego użytkownika. 

Jeśli się Państwo rozmyślicie co do zamieszczania Państwa Treści Użytkownika prosimy o dokonanie 
rezygnacji poprzez skorzystanie z formularza „skontaktuj się z nami”, jeśli jest  dostępny na stronie 
internetowej. 

2. KODEKS POSTĘPOWANIA  
 
Popieramy wartości tolerancji i szacunku wobec innych osób. 
 
Z tego powodu, korzystając z tej Strony Internetowej, zgadzacie się Państwo nie: 
 

 publikować lub przedstawiać jakichkolwiek informacji, które mogą być uważane za „wrażliwe”: 
 

- dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne bądź filozoficzne; 

- przynależność związkowa; 
- dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane wyłącznie w celu zidentyfikowania 

istoty ludzkiej;  
- dane związane ze zdrowiem;  
- dane dotyczące życia seksualnego człowieka bądź orientacji seksualnej; 

 



 wyrażać żadnych rasistowskich, agresywnych, ksenofobicznych, złośliwych, niegrzecznych, 
nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem komentarzy; 
 

 rozpowszechniać jakichkolwiek treści, które mogą być szkodliwe, oszczercze, nieuprawnione, 
złośliwe lub naruszające prawa do ochrony prywatności lub wizerunku, podburzające do 
przemocy, nienawiści na tle rasowym lub etnicznym, lub które mogą kwalifikować się jako 
rażący brak przyzwoitości bądź podburzanie do popełnienia pewnych przestępstw lub 
wykroczeń; 
 

 naruszać obowiązujących przepisów prawa konkurencji, włączając w to nielegalne 
udostępnianie [naszym] konkurentom informacji wrażliwych z punktu widzenia konkurencji (jak, 
między innymi, informacje o cenach naszych produktów lub  usług bądź strategii biznesowej), 
lub ustalanie praktyk mających cel lub skutek uniemożliwienia, ograniczenia lub zakłócenia 
konkurencji na rynku (jak, między innymi, ustalanie cen z naszymi konkurentami lub  
w jakikolwiek sposób bezprawnie zmieniając konkurencyjną dynamikę rynku);    
 

 wykorzystywać Strony Internetowej dla celów politycznych, propagandowych lub w celach 
prozelityzmu; 
 

 publikować jakichkolwiek treści reklamujących bądź promujących jakiekolwiek produkty i/lub 
usługi konkurencyjne wobec marki przedstawionej (marek przedstawionej) na Stronie 
Internetowej; 
 

 zmieniać przeznaczenia Strony Internetowej, włączając w to wykorzystywanie jej jako portalu 
randkowego; 
 

 rozpowszechniać jakichkolwiek informacji, które mogą bezpośrednio lub pośrednio pozwalać 
na rodzajową lub szczególną identyfikację osoby bez uprzedniej i wyraźnej zgody, jak na 
przykład jej nazwisko, adres korespondencyjny, mailowy lub numer telefonu; 
 

 rozpowszechniać informacji bądź treści, które mogą być przygnębiające dla najmłodszych; 
 

 zastraszać lub dręczyć innych osób; 
 

 prowadzić nielegalnej działalności, włączając taką, która może naruszać prawa osób trzecich 
do jakiegokolwiek oprogramowania, znaków towarowych, fotografii, wizerunków, tekstów, 
filmów wideo, itp.; 
 

 rozpowszechniać treści (włączając w to zdjęcia i filmy wideo) przedstawiających nieletnich. 

Poprzez zamieszczanie treści na Stronie Internetowej, zapewniacie Państwo i oświadczacie, że: 

 nie będziecie pociągać L’Oréal ani żadnej osoby działającej w imieniu L’Oréal do 
odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań w związku z wykorzystywaniem 
Państwa Treści Użytkownika; 

 Państwa post jest zgodny z niniejszym Regulaminem oraz Warunkami Korzystania ze Strony 
Internetowej; 

 jesteście Państwo autorem postu, że nie przywłaszczacie sobie tożsamości innej osoby, oraz 
że nie posługujecie się Państwo fałszywym adresem email bądź w inny sposób nie 
wprowadzacie w błąd co do pochodzenia Państwa opinii; 

 Państwa post stanowi Państwa oryginalny utwór i nie narusza praw własności intelektualnej 
osób trzecich; 

 wszystkie treści, które Państwo zamieszczacie w postach są prawdziwe i dokładne. 

Ponadto, zgadzacie się i oświadczacie, że nie będziecie przedstawiać żadnych Treści Użytkownika: 



 zawierających jakiekolwiek informacje (włączając w to ceny) na temat konkurentów L’Oréal lub 
ich produktów (to znaczy innych producentów i/lub dystrybutorów i/lub sprzedawców 
detalicznych produktów zdrowotnych i kosmetycznych); 

 za które będziecie uzyskiwać jakiekolwiek rekompensaty lub korzyści pieniężne od 
jakiejkolwiek osoby trzeciej, lub które powinny być rozumiane jako reklama lub nakłanianie do 
zakupu  

 które obejmują jakiekolwiek informacje, odnoszące się do innych stron internetowych, adresów 
URL, adresów email, informacji kontaktowych lub numerów telefonów; 

 które zawierają jakiekolwiek rzeczywiste wirusy komputerowe lub inne potencjalnie zakłócające 
lub niszczące programy bądź pliki komputerowe lub też zawierają instrukcje jak opracować 
powyższe. 

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO OGRANICZENIA LUB WSTRZYMANIA DOSTĘPU WOBEC 
JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA NARUSZAJĄCEGO NINIEJSZY REGULAMIN ORAZ DO 
ODMOWY ZAMIESZCZENIA, ZMIANY, REDAGOWANIA LUB DO USUNIĘCIA JAKICHKOLWIEK 
KOMENTARZY, KTÓRE BĘDZIEMY UWAŻAĆ, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA, ZA 
NARUSZAJĄCE NINIEJSZY REGULAMIN.  

Ponadto, zastrzegamy sobie prawo niepublikowania: 

 duplikujących się treści; 

 pustych opinii; 

 treści niezrozumiałych (jak treści zawierające przypadkowe znaki i niezrozumiałe ciągi słów). 

Nie możemy zagwarantować, że będziecie Państwo w stanie redagować lub usunąć jakiekolwiek Treści 

Użytkownika, które zamieściliście.  

 

Jeśli poweźmiecie Państwo wiadomość o jakichkolwiek Treściach Użytkownika mogących popierać 

zbrodnie  przeciwko ludzkości, podburzać do nienawiści na tle rasowym i/lub agresji, lub dotyczyć 

pornografii dziecięcej, jesteście Państwo zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia nas o tym 

na następujący adres mailowy: access.polska@loreal.com, podając w Państwa korespondencji datę,  

w której dowiedzieliście się o takich treściach, podając swoje imię i nazwisko,  adres URL, opis 

podważanych treści i identyfikator użytkownika autora tych treści. 

 

Jeśli uznacie Państwo, że jakiekolwiek Treści Użytkownika naruszają zasady wymienione powyżej, 

przysługujące Państwu prawa lub jakiekolwiek prawa osób trzecich (Np., jakiekolwiek naruszenie, 

znieważenie, naruszenie ochrony prywatności), możecie Państwo przesłać zgłoszenie na następujący 

adres mailowy: access.polska@loreal.com, podając w Państwa korespondencji datę, w której 

dowiedzieliście się o takich treściach, podając swoje imię i nazwisko,  adres URL, opis podważanych 

treści i identyfikator użytkownika autora tych treści.  

 

W zakresie w jakim jest to dopuszczone przepisami prawa, niniejszy Regulamin podlega przepisom 
prawa polskiego. 

mailto:access.polska@loreal.com

