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REGULAMIN
Regulamin korzystania oraz udzielania licencji na korzystanie z materiałów promocyjnych
TVN (PROMO TVN), materiałów Kontakt24 (KONTAKT24) i bezpłatnych (FREE)
dostępnych poprzez Aplikację Agencji TVN
1. Postanowienia ogólne
1.1.

 iniejszy „Regulamin korzystania oraz udzielania licencji lub sublicencji na korzystanie z materiałów promocyjnych PROMO TVN, mateN
riałów KONTAKT24 i bezpłatnych FREE (dalej łącznie „Materiały”), dostępnych poprzez Aplikację Agencji TVN” (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera ogólne warunki korzystania z narzędzia informatycznego dostępnego za pośrednictwem strony internetowej (zwanego
dalej „Aplikacją Agencji TVN”) w zakresie udostępniania Materiałów oraz warunki udzielania przez TVN S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Wiertniczej 166 (zwanej dalej „TVN”) licencji lub sublicencji na korzystanie z Materiałów.

1.2.

 a potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące definicje:
N
A. materiały PROMO TVN – materiały foto i wideo odnoszące się do audycji i/lub przekazów oraz przedsięwzięć TVN, oznaczone w aplikacji Agencji TVN jako „PROMO TVN”;
B. materiały KONTAKT24 – materiały foto i wideo umieszczane na portalu kontakt24.pl przez użytkowników przedmiotowego portalu,
oznaczone w aplikacji Agencji TVN jako „KONTAKT24”;
C. materiały FREE – materiały foto i wideo oznaczone w aplikacji Agencji TVN jako „FREE”.

1.3.

 orzystanie z Aplikacji Agencji TVN oraz uzyskania licencji lub sublicencji niewyłącznej na korzystanie z Materiałów zamieszczonych
K
w Aplikacji Agencji TVN odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.4.

 orzystanie z Aplikacji Agencji TVN, w tym uzyskanie licencji lub sublicencji na korzystanie z Materiałów poprzez Aplikację Agencji TVN,
K
jest możliwe wyłącznie przez dziennikarzy i redaktorów umocowanych do pobierania Materiałów w imieniu i na rzecz przedsiębiorców
działających na rynku mediów, w szczególności nadawców telewizyjnych, nadawców radiowych, wydawców dzienników i czasopism,
właścicieli portali internetowych oraz składania oświadczeń w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu w ich imieniu.

1.5.

 soba korzystająca w jakikolwiek sposób z Aplikacji Agencji TVN wskazana w pkt 1.3. (zwana dalej „Kontrahentem”) wyraża zgodę na
O
postanowienia niniejszego Regulaminu.

1.6.

Kontrahent potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Rejestracja i logowanie do Aplikacji Agencji TVN
2.1.

 celu uzyskania dostępu do Materiałów za pomocą Aplikacji Agencji TVN konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz
W
wypełnieniu formularza danych Kontrahenta .

2.2.

 ateriały będą dostępne dla Kontrahenta na podstawie odpowiednich loginów i haseł dostępu do Aplikacji Agencji TVN, indywidualM
nych dla każdego użytkownika.
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2.3. 

 ontrahent zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć otrzymane od TVN loginy i hasła dostępu przed utratą, kradzieżą lub przeK
kazaniem nieuprawnionym osobom. W przypadku powzięcia wiadomości o złamaniu hasła dostępu lub zaznajomieniu się z hasłem
dostępu i loginami przez osoby nieuprawnione, Kontrahent zobowiązuje się nie później niż w okresie 24 godzin od chwili powzięcia tej
informacji powiadomić TVN drogą elektroniczną na adres email: agency@tvn.pl.

2.4.

T VN nie odpowiada wobec Kontrahenta za szkody wynikłe dla Kontrahenta wskutek utraty przez niego loginów i haseł dostępu lub też
ich udostępnienia osobom nieuprawnionym. Kontrahent ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe dla Kontrahenta i/lub
TVN wskutek utraty przez niego loginów i haseł dostępu lub też ich udostępnienia osobom nieuprawnionym.

2.5.

 dpowiedzialność Kontrahenta opisana w pkt 2.4. obejmuje wszelkie koszty poniesione przez TVN z tytułu utraty z przyczyn leżących
O
po stronie Kontrahenta haseł dostępu i loginów.

3. Dostęp do Materiałów zamieszczonych w Aplikacji Agencji TVN
3.1. 

P o spełnieniu warunków opisanych w pkt 2.1., Kontrahent uzyskuje dostęp do funkcjonalności Aplikacji Agencji TVN, poprzez otrzymanie stosownych loginów i haseł, wyłącznie w zakresie dostępu do Materiałów PROMO TVN i FREE. W przypadku, gdy Kontrahent
chce otrzymać dostęp do materiałów KONTAKT24 i/lub dokonać zmiany w zakresie poziomów uprawnień dostępu do funkcjonalności
Aplikacji Agencji TVN, zobowiązany jest do podpisania umowy ramowej na dostęp do funkcjonalności Aplikacji Agencji TVN zgodnie
z warunkami przedmiotowej umowy.

3.2.

Z chwilą pobrania przez Kontrahenta Materiałów za pomocą Aplikacji Agencji TVN, TVN udziela Kontrahentowi licencji lub sublicencji
niewyłącznej na eksploatację Materiałów poprzez ich wykorzystanie na zasadach opisanych w Regulaminie oraz zgodnie z treścią
klauzul opisujących sposób eksploatacji danego Materiału (dalej „Klauzula”) oraz wyłączeń (zwanych dalej „Embargo”) umieszczonych
w Aplikacji Agencji TVN przy danym Materiale.

3.3.  

Licencja lub sublicencja opisana w pkt 3.2. w odniesieniu do materiałów PROMO TVN obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
c) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, tj. udostępnianie w Internecie w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych w taki sposób, aby nie było możliwe trwałe zapisanie pobranego pliku w pamięci komputera
użytkownika lub w pamięci innego urządzenia elektronicznego, w szczególności pamięci telefonów komórkowych lub odtwarzaczy
plików muzycznych lub filmowych,
e) publiczne odtwarzanie w taki sposób, aby nie było możliwe trwałe zapisanie pobranego pliku w pamięci komputera użytkownika lub
w pamięci innego urządzenia elektronicznego, w szczególności pamięci telefonów komórkowych lub odtwarzaczy plików muzycznych lub filmowych;

3.4.

 ontrahent zobowiązany jest do eksploatacji materiałów PROMO TVN na polach eksploatacji opisanych w pkt 3.3. oraz 3.7, wyłącznie
K
w aktualnych publikacjach informujących o audycjach i/lub przekazach oraz przedsięwzięciach TVN w okresie nadawania przedmiotowych audycji i/lub przekazów i/lub trwania przedsięwzięć, z podaniem informacji o dniu i godzinie emisji audycji oraz nazwy programu,
w którym audycja i/lub przekaz, do których odnoszą się wykorzystane przez Kontrahenta materiały PROMO TVN, będą rozpowszechniane chyba, że treść Klauzuli i/lub Embargo stanowi inaczej.
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3.5. 

 ontrahent zobowiązuje się do eksploatacji każdego z materiałów PROMO TVN foto z następującym wskazaniem: fot. TVN/nazwisko
K
fotografa lub nazwa agencji fotograficznej zgodnie z treścią Klauzuli odnoszącej się do danego materiału PROMO TVN.

3.6.

 ateriały PROMO TVN foto wykorzystywane do publikacji elektronicznych na stronach i/lub portalach internetowych mogą być prezenM
towane wyłącznie w niskiej rozdzielczości, maksymalnie 800 x 600 pikseli, chyba, że treść Klauzuli i/lub Embargo stanowi inaczej.

3.7.

Licencja lub sublicencja opisana w pkt 3.2. w odniesieniu do materiałów FREE obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
c) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, tj. udostępnianie w Internecie w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych w taki sposób, aby nie było możliwe trwałe zapisanie pobranego pliku w pamięci komputera
użytkownika lub w pamięci innego urządzenia elektronicznego, w szczególności pamięci telefonów komórkowych lub odtwarzaczy
plików muzycznych lub filmowych,
e) publiczne odtwarzanie w taki sposób, aby nie było możliwe trwałe zapisanie pobranego pliku w pamięci komputera użytkownika lub
w pamięci innego urządzenia elektronicznego, w szczególności pamięci telefonów komórkowych lub odtwarzaczy plików muzycznych lub filmowych,
f) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych
(w tym Internetu) itp.,
g) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń
telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
h) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek
systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych,
telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.

3.8.

 ateriały KONTAKT24 są materiałami przeznaczonymi wyłącznie do przeglądania za pomocą Aplikacji Agencji TVN. W celu pozyskania
M
licencji lub sublicencji na eksploatację przedmiotowych materiałów na zasadach opisanych w punkcie 3.3, Kontrahent zobowiązany
jest skontaktować się z TVN mailowo na adres newsromu Agencji TVN – news@tvn.pl i podpisać umowę zgodnie z treścia punktu 3.1.

3.9.

O ile treść Klauzuli i/lub Embargo nie stanowią inaczej Kontrahent nie jest uprawniony do:
a) dokonywania zmian redakcyjnych w Materiałach, w szczególności do dokonywania skrótów czy kadrowań,
b) włączania Materiałów do innych dzieł, w tym w szczególności dzieł audiowizualnych,
c) prezentowania Materiałów w kontekście wprowadzającym w błąd co do treści i okoliczności powstania Materiałów oraz w kontekście
pejoratywnym,
d) prezentowania Materiałów w publikacjach zawierających i/lub propagujących treści niezgodne z prawem,
e) eksploatacji Materiałów w konkursach, grach, loteriach, krzyżówkach,
f) eksploatacji Materiałów w połączeniu z działaniami promocyjnymi lub reklamowymi,
g) archiwizacji Materiałów i/lub włączania do baz danych,
h) eksploatacji Materiałów z towarzyszeniem reklam;
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3.10.

 ontrahent nie jest uprawniony do ingerowania w integralność Materiałów, w tym w szczególności do korzystania z fragmentów MaK
teriałów, z zastrzeżeniem prawa Kontrahenta do wykorzystania stopklatki Materiału o ile dany Materiał jest materiałem wideo, w celu
zilustrowania przedmiotowego Materiału.

3.11.

 ontrahent zobowiązuje się do korzystania z Materiałów wyłącznie w celu informacyjnym i w materiałach o takim charakterze, w spoK
sób pozwalający zachować ich zasadniczą treść merytoryczną oraz bez naruszania autorskich praw osobistych.

3.12.

 ontrahent zobowiązany jest do zamieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty – informacji dotyczącej autorstwa oraz praw TVN w spoK
sób wskazany przy każdym Materiale w odnoszącej się do niego Klauzuli i/lub Embargo

3.13.

Kontrahent oświadcza i gwarantuje, że:
a) treści zawarte w publikacjach z wykorzystaniem Materiałów, sposób komentowania Materiałów przez Kontrahenta, a także sposób
wykorzystania Materiałów, nie będą naruszać jakichkolwiek praw, a także dóbr osobistych, w szczególności czci, dobrego imienia
i wizerunku TVN, osób trzecich, w tym w szczególności osób których wizerunki utrwalono w Materiałach, bądź osób uprawnionych
z tytułu autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Materiałów,
b) publikacje z wykorzystaniem Materiałów nie będą propagować treści zakazanych przez prawo polskie i międzynarodowe,
c) sposób wykorzystania Materiałów będzie zniekształcał zawartych w nich treści;

3.14.

L icencja opisana powyżej jest ograniczona terytorialnie do terytorium Polski chyba, że treść Klauzuli odnoszącej się do danego Materiału stanowi inaczej.

4. Warunki uzyskania licencji na korzystanie z Materiałów prezentowanych w Aplikacji Agencji TVN
4.1.  

Korzystanie z Materiałów jest nieodpłatne.

4.2.

Licencja lub sublicencja niewyłączna odnosząca się do Materiałów wybranych przez Kontrahenta po zalogowaniu się w Aplikacji Agencji
TVN, upoważnia Kontrahenta do korzystania z nich na polach eksploatacji, terytorium oraz w okresie wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Klauzulach i/lub Embargo.

4.3.

P o upływie okresu, o którym mowa w pkt 4.2 Kontrahent nie może korzystać z Materiałów i zobowiązany jest do usunięcia zarówno
całości Materiałów, jak również ich fragmentów z pamięci komputera lub wszelkich innych nośników, na których zostały przez niego
zapisane, jak również ze stron i portali internetowych, o których mowa w pkt 3.3. lit. c) – d).

4.4.

 przypadku, gdy Kontrahent chce korzystać z Materiału w celu innym niż opisany w pkt 3.10., musi uzyskać odrębną pisemną zgodę
W
TVN na taką eksploatację pod rygorem nieważności o ile taka forma eksploatacji nie jest wskazana w Klauzuli i/lub Embargo odnoszących się do danego Materiału.

4.6.

Kontrahent zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniał jakiejkolwiek osobie trzeciej Materiałów w taki sposób, że mogłyby być one
dostępne bez wiedzy, zgody i udziału TVN z zastrzeżeniem prawa Kontrahenta do udostępnienia Materiału w sposób opisany w niniejszym punkcie pod warunkiem zapisania takiego prawa Kontrahenta w Klauzuli odnoszącej się do danego Materiału.

4.7.

Inne formy wykorzystywania Materiałów, poza zakresem określonym w niniejszym Regulaminie oraz w treści Klauzul, nie są objęte
udzielonym zezwoleniem. Korzystanie z Materiałów na innych polach eksploatacji i w sposób, który nie jest określony w Regulaminie
oraz w treści Klauzul oraz Embargo, wymaga odrębnej pisemnej zgody TVN pod rygorem nieważności.
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4.8.

 ontrahent nie jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim lub przenoszenia praw z licencji na rzecz osób trzecich, jak
K
również udostępniania Materiałów osobom trzecim.

4.9.

 ontrahent zobowiązuje się do uzyskania – we własnym zakresie – zgód osób, których wizerunki zostały utrwalone w Materiałach, na
K
wykorzystanie ich wizerunków, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

4.10.

 razie, gdy z tytułu korzystania z Materiałów w zakresie, w jakim Kontrahent uzyskuje licencję na korzystanie z Materiałów, powstanie
W
obowiązek zapłaty na rzecz twórców i/lub podmiotów praw pokrewnych wynagrodzenia płatnego im za pośrednictwem organizacji
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi, uiszczenie tych wynagrodzeń obciąża wyłącznie Kontrahenta.

4.11.

W przypadku naruszenia przez Kontrahenta postanowień określonych w pkt 4.2. – 4.10. lub niezgodnego z Regulaminem korzystania
z Materiałów, Kontrahent zwalnia TVN z odpowiedzialności i zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia z tego tytułu zarówno
TVN, jak i osób trzecich, jak również zobowiązuje się pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone
odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryć poniesioną przez TVN lub jego następcę prawnego szkodę.

4.12.

 przypadku naruszenia przez Kontrahenta zobowiązań określonych w pkt 4.2. – 4.10. lub niezgodnego z niniejszym Regulaminem
W
korzystania z Materiałów, TVN przysługuje prawo cofnięcia Kontrahentowi dostępu do Aplikacji Agencji TVN zgodnie z treścią pkt 5.6.

5. Inne warunki dotyczące dostępu do Materiałów za pomocą Aplikacji Agencji TVN
5.1.

Kontrahent korzysta z Aplikacji Agencji TVN za pośrednictwem Internetu na własny koszt.

5.2.

 każdej niemożności skorzystania z Aplikacji Agencji TVN Kontrahent powinien poinformować TVN korzystając z numeru telefonu oraz
O
adresu email:
a) sekretariat +48 22 453 57 27 (od 9:00 – 17:00), e-mail: agency@tvn.pl
b) newsroom: +48 22 453 52 11 (od 7:00 – 23:00), e-mail: news@tvn.pl

5.3.

T VN dołoży należytych starań, aby Aplikacja Agencji TVN umożliwiała korzystanie z niej w sposób niezakłócony. Ze względu na właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, TVN nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Aplikacji Agencji
TVN.

5.4.

TVN nie ponosi odpowiedzialności za:
a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Kontrahenta z Aplikacji Agencji TVN;
b. problemy w funkcjonowaniu usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których TVN przy zachowaniu należytej staranności nie był
wstanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
c. korzystanie z usługi przez Kontrahenta niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginów i haseł dostępu Kontrahenta;
e. przerwy w dostępie do Aplikacji Agencji TVN zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub
niezależnych od TVN;
f. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, reinstalacja systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od TVN;
g. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od TVN,
h. przerwy w dostępie do Aplikacji Agencji TVN zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub
niezależnych od TVN;
i. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, reinstalacja systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od TVN;
j. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od TVN.
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5.5.

T VN nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez Kontrahenta w wyniku braku dostępu lub zakłóceń w dostępie
do Aplikacji Agencji TVN spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępnie do
Aplikacji Agencji TVN na skutek takich okoliczności o charakterze siły wyższej jak np.: huragan, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk,
awaria energetyczna lub innych zdarzeń będących poza kontrolą TVN. TVN nie ponosi również odpowiedzialności za okoliczności powstałe z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta.

5.6.

TVN ma prawo do zablokowania Kontrahentowi możliwości zalogowania się do Aplikacji Agencji TVN, gdy Kontrahent:
a. wykorzystuje usługę dostępu do Aplikacji Agencji TVN i/lub Materiały do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub naruszając
interesy osób trzecich;
b. narusza prawo i/lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
c. cofa zgodę opisaną w pkt 6.1.

5.7.

T VN przysługuje prawo zmodyfikowania zasad korzystania z Aplikacji Agencji TVN i sposobu korzystania z aktywności realizowanych
za pomocą Aplikacji Agencji TVN. 5.7. TVN informuje, ze dostęp i korzystanie z Aplikacji Agencji TVN jest możliwe dla Kontrahentów
korzystających z następujących przeglądarek internetowych: IE 6 i wyżej, Firefox 2 i wyżej >, Opera 9.5 i wyżej, Google Chrom 1 i wyżej,
Safari 3 i wyżej z zainstalowanym Adobe Flash Player w wersji przynajmniej 9.x.

5.8.

T VN przysługuje prawo wprowadzania zmian technicznych w Aplikacji Agencji TVN oraz w dostępie do Aplikacji Agencji TVN, po wcześniejszym zawiadomieniu o tych zmianach, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie www.agencja.tvn.pl lub w inny sposób
powszechnie dostępny.

5.9.

T VN nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym,
z którego korzysta Kontrahent (firewall’e – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe
i inne), a które uniemożliwiają Kontrahentowi dostęp do Materiałów dostępnych za pomocą Aplikacji Agencji TVN.

6. Oświadczenia Kontrahenta
6.1.

Kontrahent oświadcza, iż dane podane przez Kontrahenta, o których mowa w pkt 1.4. Regulaminu są zgodne ze stanem faktycznym.

7. Postanowienia końcowe
7.1.

 egulamin może być zmieniany przez TVN w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zaR
mieszczenia na stronie internetowej wskazanej w pkt 5.9. i/lub przesłania zmienionego Regulaminu na adres kontaktowy Kontrahenta
podany w Karcie Danych. Kontrahent wyraża zgodę na zmiany Regulaminu opisane z zdaniu poprzedzającym. Zalogowanie się przez
Kontrahenta do Aplikacji Agencji TVN po zmianie regulaminu zgodnie z treścią niniejszego punktu, jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kontrahenta zmienionego Regulaminu.

7.2.

P rawem właściwym dla stosunków prawnych mających na celu korzystanie z Aplikacji Agencji TVN jest prawo polskie. Wszelkie spory
wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne
właściwe dla siedziby TVN.

7.3.

Kontrahent nie jest uprawniony do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z Regulaminu bez zgody TVN.
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 ontrahent wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera Agencji TVN zawierającego informacje na temat serwisu agencyjnego, Aplikacji
K
Agencji TVN, aktualnych wydarzeń i umieszczanych na bieżąco Materiałów na adresy emailowe wskazane przez Kontrahenta w związku
z realizacja usługi opisanej Regulaminem, jak również informacje o zmianie Regulaminu zgodnie z treścią pkt 7.1. Zgodnie z przepisami
ustawy o oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Kontrahent wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze
strony TVN.

