I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Serwis internetowy GamePlanet, udostępniany jest Użytkownikom przez spółkę Ringier
Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 52,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł,
NIP: 5272677009, REGON 146127300, zwaną dalej Usługodawcą lub RASP.
2. Serwis GamePlanet działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu
GamePlanet. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności
zmierzających do korzystania z Serwisu GamePlanet, do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu GamePlanet, Użytkownicy są zobowiązani
zapoznać się z treścią Regulaminu.
5. Z zastrzeżeniem obowiązków jakie mogą wynikać z obowiązujących przepisów Usługa jest
dostępna tylko dla Użytkowników korzystających z Serwisu na terytorium Polski, co jest
rozumiane jako dostęp dla Użytkowników identyfikowanych polskim IP.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące
w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe
sądy polskie.
7. Interoperacyjność treści cyfrowych. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest dostęp do
sieci Internet oraz posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na korzystanie z
zasobów Internetu, na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS
Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na
dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz
poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s,
przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej
nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja
dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows)
lub jej nowszej wersji. W celu pełnego korzystania z Serwisu niezbędne jest również
włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.
Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z Usług sprawdzał czy posiadany przez
niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
Niektóre Gry mogą wymagać spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, a wszelkie
szczegóły w powyższym zakresie zawiera regulamin danej Gry. Użytkownik jest świadomy,
że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock (lub innego
oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam) może spowodować nieprawidłowe
funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
8. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości
funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej
stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych prezentowanych na
Koncie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych:

Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o pliki "cookies" i inne podobne technologie
(np. Local Storage). "Cookies" są zapisywane na dysku twardym w komputerach osób
odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących
korzystania przez Użytkownika z Serwisu (są to informacje pozwalające na przykład na
rozpoznawanie Użytkowników w Serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych
informacji o sposobie korzystania z Serwisu). Brak obsługi "cookies" i innych podobnych do
ciasteczek technologii (Local Storage) przez przeglądarkę internetową stosowaną przez
Użytkownika może uniemożliwić uczestnictwo w Serwisie, (np. może uniemożliwić
zalogowanie na Konto). Zastosowanie "cookies" i innych podobnych do ciasteczek
technologii (Local storage) ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są
informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć
okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu
wylogowania poprzez funkcję „wyloguj” dostępną w Serwisie. Powyższe ma takie znaczenie,
iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego samodzielnie
przez Użytkownika, jak i wylogowania automatycznie przez Serwis po sześciu godzinach od
zalogowania, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób
korzystających z komputera z którego dokonano zalogowania do Serwisu i osoby zasiadająca
przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania z Serwisu tak jak zalogowany
Użytkownik. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem
zalogowania dostępnego dla innych osób.
II. DEFINICJE
1. Serwis GamePlanet, Serwis - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i
innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca
własnością Usługodawcy i dostępna pod adresem Gameplanet.onet.pl lub pod innym adresem,
do którego prawa przysługują Usługodawcy oznaczona logotypem GamePlanet lub w inny
sposób wskazana jako część Serwisu;
2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu GamePlanet
oraz Usług dostępnych w Serwisie GamePlanet;
3. Abonent – Użytkownik, który założył w Serwisie Konto.
4. Partner - każdy podmiot współpracujący z RASP na podstawie stosownej umowy;
5. Konto - strona/przestrzeń w Serwisie udostępniona danemu Użytkownikowi po
zalogowaniu. W ramach Konta prezentowane są odpowiednie dane Użytkownika jak również
możliwe jest zarządzanie nimi. Za pomocą Konta możliwe jest korzystanie z wybranych
Usług. Za pośrednictwem Konta Użytkownik wprowadza i zarządza funkcjonalnościami
związanymi z udziałem w Serwisie np. aktywowanie lub dezaktywowanie poszczególnych
Usług. Do założenia Konta konieczne jest posiadania O!Konta, a dane z O!Konta zostaną
automatycznie przeniesione do Konta.
6. O!Konto – usługa ogólnego konta umożliwiającego korzystanie z zestawu usług
oferowanych przez RASP drogą elektroniczną i identyfikacji w tych usługach, której
regulamin publikowany jest pod adresem https://konto.onet.pl/regulamin 7. Usługi - usługi
świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w
Serwisie GamePlanet, umożliwiające w szczególności:

a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez RASP lub Partnerów,
b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
c) korzystanie z Gier dostępnych w Serwisie,
d) dokonywanie płatności za Usługi mające odpłatny charakter,
Korzystanie z niektórych Usług może wymagać założenia Konta.
8. Gry – gry komputerowe (przeglądarkowe i inne) udostępniane w ramach Serwisu. Gry nie
są usługami oferowanymi przez RASP i dostarczane są przez Partnerów w oparciu o
regulaminy zapewniane przez Partnerów.
9. Regulamin – niniejszy Regulamin.
III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU GAMEPLANET
1. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników. Użytkownikiem może być
każda osoba fizyczna przy czym osoby fizyczne małoletnie lub osoby fizyczne o ograniczonej
zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela
ustawowego. Konta Osób poniżej 16 roku życia mogą wymagać potwierdzenia uzyskania
powyższej zgody za pomocą mechanizmów Serwisu (np. powiadomieniem przedstawiciela
ustawowego przez link aktywujący wysyłany na jego adres poczty elektronicznej). Konto
może być zablokowane podczas weryfikacji lub przez czas uzyskiwania zgody albo usunięte
w przypadku braku ww. zgody.
2. Podstawą prawną korzystania z Serwisu są obowiązujące przepisy polskiego prawa i
Regulamin, przy czy w razie sprzeczności w każdym przypadku pierwszeństwo mają
obowiązujące przepisy polskiego prawa. Korzystanie z niektórych Usług (w tym w
szczególności niektórych Gier) może wymagać akceptacji dodatkowych regulaminów, w tym
regulaminów zapewnianych przez Partnerów.
3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. W Serwisie dostępne są także Usługi (w tym w
szczególności niektóre Gry) o charakterze odpłatnym.
4. Wszystkie Usługi odpłatne w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne żądanie Użytkownika
dokonywane poprzez ich aktywację po wpłynięciu środków na konto Usługodawcy lub
potwierdzenia wpłaty od odpowiedniego operatora płatności na zasadach określonych w
Załączniku Nr 1 do Regulaminu zatytułowanym Regulamin Usług Płatnych. Usługa płatna
jest świadczona przez Administratora na czas określony zgodnie z wybraną opcją. W Serwisie
mogą też występować Usługi odpłatne świadczone przez Partnerów – w tym w szczególności
Gry. Warunki takich Usług określają ich regulaminy.
5. Zakres i sposób świadczenia poszczególnych Usług - zarówno już istniejących, jak i
tworzonych w przyszłości - może być z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany lub
ograniczany) przez Usługodawcę, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania
poszczególnych Usług. Usługodawca będzie informował Użytkowników z odpowiednim
wyprzedzeniem o każdej zmianie zakresu Usług i jej przyczynach. Powyższe zmiany nie będą
naruszać praw nabytych Użytkowników.

6. W ramach Serwisu GamePlanet Użytkownik może zapoznawać się z treściami
udostępnionymi w Serwisie i korzystać z Usług.
7. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy w zakresie korzystania z
Serwisu GamePlanet dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu
URL strony internetowej Serwisu GamePlanet w przeglądarce internetowej lub odpowiednio
uruchomienia aplikacji itp., natomiast do rozwiązania tej umowy dochodzi z chwilą
zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu GamePlanet lub aplikacji.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy
stosownie do zapisów powyżej.
8. W przypadku Abonenta umowa dotycząca korzystania z Serwisu zostaje zawarta w momencie
założenia Konta i obowiązuje przez czas nieokreślony. Abonent może w każdej chwili
wypowiedzieć umowę i usunąć Konto. Usunięcie Konta nie powoduje usunięcia O!Konta.
9. W ramach Konta Abonent może korzystać z funkcjonalności obejmujących m.in.:
a) Publikacja i modyfikację danych Abonenta,
b) Zarządzanie kontaktami oraz interakcjami z innymi Użytkownikami,
c) Pozyskania i przechowywania środków umożliwiających dostęp do funkcjonalności
odpłatnych w Serwisie,
d) Dostęp do Gier oraz statystyk i wyników korzystania z Gier.
10. Niektóre funkcjonalności Konta mogą być dostępne tylko w jego wersji Premium/VIP.
11. W Serwisie mogą być także prezentowane treści reklamowe.
12. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem GamePlanet prosimy kierować
na adres: gameplanet@okonto.pl
IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Serwis GamePlanet oraz treści w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy
danych, ich wybór i zestawienie w Serwisu GamePlanet, podlegają ochronie przewidzianej w
obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie
z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz
ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503
j.t. z późn. zm.).
2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisu
GamePlanet przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, w tym Partnerom. W przypadku,
gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisu
GamePlanet utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów
zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie

autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa.
3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisu GamePlanet
Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub
baz danych, chyba że inaczej wskazano w regulaminach Usług, w tym w szczególności
regulaminach Gier zapewnianych przez Partnerów.
4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy lub odpowiednio podmiotu trzeciego Użytkownicy
mogą korzystać z Serwisu GamePlanet oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych
wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne
jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne
udostępnianie w sieci Internet Serwisu GamePlanet lub jego części lub utworów
zamieszczonych w Serwisu GamePlanet lub ich części, za wyjątkiem przypadków
wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości
baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości części.
V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU GAMEPLANET
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu GamePlanet zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami
niniejszego Regulaminu oraz regulaminów Usług, w tym w szczególności regulaminów Gier
oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do nie
dokonywanie jakichkolwiek niedopuszczalnych zgodnie z prawem testów penetracyjnych i
testów bezpieczeństwa Serwisu GamePlanet.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw
autorskich, ani dóbr osób trzecich.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu GamePlanet treści o charakterze
bezprawnym.
4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika zasad niniejszego
Regulaminu, w tym w szczególności zapisu pkt. V.1 powyżej, Usługodawca uprawniony
będzie do zawieszenia Konta danego Użytkownika lub ograniczenia jego funkcjonalności
albo zablokowania mu dostępu do Serwisu, o czym poinformuje Użytkownika. W opisanym
wyżej przypadku Usługodawca uprawniony będzie też, po uprzednim poinformowaniu
Użytkownika do trwałego usunięcia Konta.
5. RASP dołoży wszelkich starań, aby Serwis i Usługi działały w sposób ciągły bez
jakichkolwiek zakłóceń, jednak nie gwarantuje ich nieprzerwanej dostępności. W przypadku
Usług – w tym w szczególności Gier – zapewnianych w Serwisie przez podmioty trzecie
poziom ich dostępności określają ich regulaminy.
6. RASP zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia
Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po
uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

VI. COOKIES I DANE OSOBOWE
1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze
Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki
„cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików
„cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług. W plikach "cookies"
znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
2. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania
Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy
dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Prywatności dostępny dla
wszystkich Użytkowników na stronie https://polityka-prywatnosci.onet.pl/.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ringier Axel Springer
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 52.
Administrator Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji
Usługi. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo
sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych,
wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu
nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Użytkownika przez RASP opisuje Polityka Ochrony Prywatności dostępna jest dla
wszystkich Użytkowników na stronie https://polityka-prywatnosci.onet.pl/.
VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu GamePlanet przysługuje prawo do złożenia reklamacji
w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu GamePlanet.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: gameplanet@okonto.pl lub
listownie na adres: jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., ul. Pilotów 10, 31-462
Kraków.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez
Użytkownika w reklamacji.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o
nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych,
szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od
Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że
rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień.
6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu
rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim
Inspektorze
Inspekcji
Handlowej
w
Krakowie
http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/sad_konsumencki. Informacje o procedurze
oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się
pod
następującym
adresem:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

7. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy
internetowej,
dostępnej
pod
adresem
internetowym:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
8. Administrator Serwisu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail Administratora
wskazanym w Regulaminie.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. RASP zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi
przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych
przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania
Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu, mailowo na
adres wykorzystany w ramach Konta oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego
przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien
niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu oraz korzystanie z
Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez
Użytkownika.
3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich doręczenia
Użytkownikowi stosownie do zapisów powyższych, chyba, że Użytkownik odmówi zgody na
zmianę Regulaminu i wypowie umowę z Usługodawcą.
4. RASP ma prawo z ważnych przyczyn do zaprzestania świadczenia Usług lub modyfikacji
Serwisu oraz wprowadzenia nowych Usług do Serwisu. RASP poinformuje Użytkowników o
powyższym z odpowiednim wyprzedzeniem, w szczególności poprzez zamieszczenie
stosownego komunikatu w Serwisie. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych
Użytkowników.
5. RASP zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym użytkownikom dostępu do części
lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku stosowania przez tych
użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści
prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego
publikację określonych treści z Serwisu.
6. RASP informuje, że przystąpił do większości kodeksów dobrych praktyk w ramach
członkowstwa w organizacji pracodawców Związek Pracodawców Branży Internetowej
Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie (IAB Polska), których treść ze
wskazaniem sygnatariuszy, dostępna jest pod adresem: http://iab.org.pl/standardy-i-dobrepraktyki/.
7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się zapisy Regulaminu
Portalu
Internetowego
Onet,
publikowanego
pod
adresem
https://polityka-prywatnosci.onet.pl/regulamin.html . W razie sprzeczności ww. regulaminu z
treścią niniejszego Regulaminu pierwszeństwo ma niniejszy Regulamin. Zapisy powyższe nie

ograniczają stosowania
regulaminami.

obowiązujących

przepisów

z

pierwszeństwem

przed

ww.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA
1. Użytkownik w każdym momencie uprawniony jest do wypowiedzenia umowy
dotyczące świadczenie usługi obejmującej korzystanie z Serwisu, w tym Konta lub
Usług.
2. Użytkownik jest również uprawniony do odstąpienia od umowy, o której mowa w ust.
1 powyżej. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Umowa zostaje zawarta z chwilą:
a. Założenia Konta w Serwisie (założenie Konta), a w przypadku korzystania z
Serwisu bez zakładania Konta - w momencie wejścia na określoną stronę
Serwisu;
b. W zakresie Usług płatnych umowa zostaje zawarta od momentu otrzymania
płatności przez Usługodawcę, bądź w zakresie obsługi płatności przez stronę
trzecią (Operator płatności) bądź płatność za pomocą SMS Premium - od
momentu potwierdzenia otrzymania płatności przez właściwego Operatora
płatności. Informacja o otrzymaniu płatności zostaje wysłana na wskazany
przez Użytkownika adres e-mail niezwłocznie po otrzymaniu płatności. Od tej
chwili możliwy jest dostęp do płatnych treści cyfrowych.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest przesłanie przez
Użytkownika do RASP informacji o odstąpieniu na adres pocztowy: Ringier Axel
Springer Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 52, 02–672 Warszawa, z dopiskiem:
GamePlanet LUB: drogą mailową o treści według poniższego wzoru: „Niniejszym
informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych Serwisu
GamePlanet …. (prosimy wpisać rodzaj Usługi) Data zawarcia umowy: Imię i
nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas
rejestracji: Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)”
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy
przed upływem 14 dni od momentu zawarcia umowy. Po otrzymaniu tych informacji
RASP niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od
umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta.
6. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy - Użytkownik
otrzyma zwrot należności wpłaconych przez Użytkownika z tytułu zawartej umowy
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym RASP
została poinformowana o odstąpieniu od Umowy.
7. Utrata prawa odstąpienia od Umowy
a. W przypadku Konta w Serwisie i Usług darmowych Serwisu - rozpoczęcie
korzystania z funkcjonalności w zakresie Konta lub Usług oznacza żądanie

Użytkownika świadczenia Usług darmowych Serwisu (dostarczanie treści
cyfrowych) przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą
prawa odstąpienia.
Powyższe oznacza, że jeśli Użytkownika chce natychmiastowego korzystania z
Usług darmowych Serwisu – Użytkownik rozumie i zgadza się, że nie będzie
mógł od niej odstąpić (zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja
2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 R poz.827).
b. W przypadku Usług płatnych (treści cyfrowe)) rozpoczęcie korzystania z
funkcjonalności płatnych treści cyfrowych , po wpłynięciu płatności do RASP
lub po potwierdzeniu uiszczenia płatności przez odpowiedniego Operatora
płatności - oznacza żądanie Użytkownika świadczenia usługi płatnej przed
upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia.
(zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach
Konsumenta (Dz. U. 2014 R poz.827)

c. Potwierdzenie zawarcia umowy na określone Usługi darmowe lub
odpowiednio Usługi płatne i/lub Dodatkowe Usługi Płatne oraz potwierdzenie
informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści
cyfrowych zostanie przesłane do Użytkownika pocztą elektroniczną

X. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU
Niniejszy Regulamin jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem
https://gaming-platform.ocdn.eu/gaming-platform-static/Regulamin_GamePlanet.pdf

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Serwisu GamePlanet - Regulamin Usług Płatnych

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Załącznik nr 1 – Regulamin Usług Płatnych do Regulaminu Serwisu
GamePlanet (dalej: Regulamin Usług Płatnych, reguluje zasady świadczenia
poszczególnych Usług Płatnych w Serwisie GamePlanet.

2.

Użytkownikiem Usługi Płatnej może być wyłącznie Użytkownik, który
zaakceptował postanowienia Regulaminu Serwisu GamePlanet i założył Konto w
Serwisie GamePlanet.

3.

Przed skorzystaniem z Usługi Płatnej lub z momentem podjęcia czynności
zmierzających do korzystania z Usługi Płatnej należy uważnie zapoznać się z
Regulaminem Usług Płatnych. Korzystanie z Usługi Użytkownik możliwe jest
tylko po akceptacji Regulaminu Usług Płatnych.

4.

Usługa dostępu do płatnych treści cyfrowych dostępnych w Serwisie
Gameplanet świadczona jest przez Usługodawcę.

5.

Skorzystanie z Usługi Płatnej w Serwisie GamePlanet jest równoznaczne z
zawarciem na odległość umowy o dostarczanie treści cyfrowych.

6.

Niniejszy regulamin nie jest stosowany do Usług Płatnych – w tym w
szczególności Gier – udostępnianych w Serwie GamePlanet przez podmioty trzecie,
w tym Partnerów.

2. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNYCH
1.

Koszt płatnego dostępu do treści cyfrowej oraz czas usługi określony jest wyraźnie
w Serwisie GamePlanet przy oferowanej Usłudze Płatnej oraz każdorazowo
wskazywany jest w komunikatach procedury płatności, tj. w kolejnych krokach
ścieżki płatności za Usługę Płatną.

2.

Spełnienie świadczenia następuje niezwłocznie po uprzednim złożeniu i opłaceniu
dyspozycji zapłaty przez Użytkownika, przy czym Użytkownik wybiera formę
płatności z pośród form płatności aktualnie dostępnych i wskazywanych w ścieżce
płatności za Usługę Płatną.

3.

Okres trwania usługi liczony jest z dokładnością do daty i godziny aktywacji, która
może być różna, w zależności od wybranej metody aktywacji związanej z formą
płatności.

4.

RASP zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do Usług Płatnych
znajdujących się w ofercie RASP, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych
i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty
nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników
dostęp do Usługi Płatnej.

5.

Wszystkie podawane ceny Usług Płatnych są cenami brutto i zawierają podatek
VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy.

6.

Cena Usługi Płatnej podawana przy zamówieniu jest wiążąca dla Użytkownika i
RASP w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia w ścieżce płatności
Serwisu GamePlanet (przyciskiem „Zamawiam i płacę”).

7.

W zależności od wybranej przez Użytkownika formy płatności, o której mowa w
Pkt. 3 poniżej, pośrednik płatności może pobierać dodatkowe prowizje i koszty, w
tym koszty przeliczenia płatności na walutę inną niż złote polskie (PLN), zgodnie z
zasadami wskazywanymi w umowie zawartej między tym użytkownikiem, a
pośrednikiem płatności.

8.

W przypadku płatności SMS, wysłanie błędnej treści na podany numer powoduje
naliczenie opłaty przez operatora bez uzyskania dostępu do Usługi Płatnej. W
przypadku płatności wykorzystującej kod udostępniany przez pośrednika
(operatora) płatności, Użytkownik powinien wysłać otrzymany kod dostępu
niezwłocznie po jego otrzymaniu.

3. FORMY PŁATNOŚCI
1.

Płatności za aktywację dostępu do Usługi Płatnej (treści cyfrowych) można
dokonać aktualnie dostępnymi w Serwisie GamePlanet metodami płatności. RASP
wskazuje dostępne formy płatności oraz podmiot obsługujący płatność
(operatora/pośrednika płatności) każdorazowo w ścieżce płatności Serwisu
GamePlanet za daną Usługę Płatną (np. metoda płatności: PRZELEW, SMS,
KARTA KREDYTOWA i jej pośrednik płatności).

2.

Dostęp do treści cyfrowych w ramach Usługi Płatnej można uzyskać za pomocą
wirtualnych środków możliwych do zgromadzenia w ramach Konta. Informacja o
możliwości użycia wirtualnych środków z Konta podawana jest każdorazowo przy
wyborze formy płatności.

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy poprzez zgłoszenie
stosownego żądania, co z zastrzeżeniem okoliczności utraty prawa odstąpienia
zostało określone w pkt. IX Regulaminu Serwiu Gameplanet.
2. W przypadku uzyskiwania dostępu do Usług płatnych / treści cyfrowych za
pomocą środków wirtualnych w ramach Konta, o których mowa w pkt. 3.2,
zawierana jest na odległość umowa o dostęp do treści cyfrowych. Zgodnie z
art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U.
2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od zawartej na odległość umowy na
udostępnianie treści cyfrowych nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
RASP o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie usługi nieuregulowane w Regulaminie Usług Płatnych świadczone są
na zasadach opisanych na łamach Regulaminu Serwisu GamePlanet, a ich
świadczenie, będzie miało miejsce nie wcześniej, niż po prawidłowym
dokonaniu aktywacji usługi.
2. Koszty i metody płatności związane z aktywacją dostępu Usług Płatnych, a
także inne aktualne informacje o Usłudze Płatnej wskazywane są przy
zamówieniu, w odpowiednich krokach ścieżki płatności za Usługę Płatną.

