REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOMOWIZJA
PRZEZ SPÓŁKI Z GRUPY MULTIMEDIA POLSKA

§1PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia Usługi
DomoWizja będącej Usługą Dodatkową doUsługi Multimedia Internet przez Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Wschód Sp. z o.o., każdą z osobna zwaną dalej
Operatorem.
2. ZaOperatora wrozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się ten podmiot spośród wymienionych wust. 1powyżej, z którym Abonent ma zawartą Umowę Abonencką
oświadczenie Usługi Multimedia Internet wraz zUsługą
DomoWizja.
3. Regulamin oraz Cennik dostępne sąnastronie internetowej multimedia.pl oraz w Biurach Obsługi Klienta
Operatora.
4. Niniejszy Regulamin, w części przez niego regulowanej,
zastępuje odpowiednie postanowienia Regulaminu
Świadczenia Usługi Multimedia Internet obowiązującego
uOperatora.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z2013 r.,
poz. 1422 j.t.) oraz odpowiednio postanowienia Regulaminu Świadczenia Usługi Multimedia Internet obowiązującego uOperatora.
6. Abonent zobowiązany jest dozapoznania się zniniejszym
Regulaminem iCennikiem przed zawarciem odpowiednio:
Umowy Abonenckiej o świadczenie Usługi Multimedia
Internet wraz zUsługą DomoWizja lub Aneksu doUmowy
Abonenckiej regulującego warunki świadczenia Usługi
Domowizja, zobowiązany jest również doprzestrzegania
ich postanowień.
7. Niniejszy Regulamin oraz Cennik (w części regulującej
opłaty z tytułu Usługi DomoWizja) stają się integralnym
elementem odpowiednio Umowy Abonenckiej lub Aneksu do Umowy Abonenckiej regulującego warunki świadczenia Usługi DomoWizja, zchwilą jej (jego) zawarcia.
§2DEFINICJE
Określenia użyte wniniejszym Regulaminie, zzastrzeżeniem
postanowień Regulaminu Świadczenia Usługi Multimedia
Internet Operatora, oznaczają:
1. Cennik – Cennik Usługi Multimedia Internet obowiązujący u Operatora, zawierający m.in. wykaz opłat z tytułu
świadczenia Usługi DomoWizja, zuwzględnieniem Pakietów dostępnych wramach Usługi DomoWizja.
2. e-BOK – platforma dostępu elektronicznego Operatora
umożliwiająca Abonentowi, zapośrednictwem sieci Internet, dostęp m.in. doinformacji oposiadanych przez niego
usługach, do faktur elektronicznych i dokumentów abonenckich oraz dostęp do Portalu DomoWizja. Platforma
eBOK dostępna jest pod adresem https://www.ebok.multimedia.pl pouprzednim zalogowaniu się zwykorzystaniem
hasła dostępu do e-BOK. Hasło to otrzymuje Abonent
od przedstawiciela handlowego lub w Biurze Obsługi
Klienta Operatora lub zapomocą komunikatu tekstowego
SMS wysłanego napodany przez Abonenta numer telefonu
komórkowego, wprzypadku gdy Abonent, którego tożsamość została potwierdzona przez Operatora napodstawie
posiadanych przez niego danych, złożył wniosek oudostępnienie tego hasła zapomocą środków porozumiewania się
na odległość (np. telefonicznie w Call Center Operatora).
Operator zastrzega, że warunkiem korzystania z e-BOK
przez Abonenta jest jego zgoda na przetwarzanie przez
Operatora danych oadresie e-mail Abonenta.
3. Hasło – unikalny, niezależny odhasła dostępu doe-BOK,
ciąg znaków przypisany doUsługi DomoWizja, zabezpieczający pliki zawierające nagrania przechowywane naserwerze Operatora przed nieautoryzowanym dostępem
innych niż Abonent osób. Abonent zobowiązany jest
dozmiany Hasła udostępnionego przez Operatora napotrzeby powiązania Usługi DomoWizja idanych oKamerze
IP zkontem Abonenta wPortalu DomoWizja, niezwłocznie pouzyskaniu tego powiązania.
4. Kamera IP – kamera będąca własnością Operatora, oddana Abonentowi do używania na czas świadczenia Usługi
DomoWizja, stanowiąca Sprzęt Operatora wrozumieniu
Regulaminu Świadczenia Usługi Multimedia Internet oraz
Cennika Operatora. Operator zastrzega, żezasady korzystania ze Sprzętu Operatora, a ponadto jego zwrotu
porozwiązaniu (wygaśnięciu) Umowy Abonenckiej wzakresie Usługi DomoWizja, określa Regulamin Świadczenia
Usługi Multimedia Internet oraz Cennik Operatora.
5. Operator – odpowiednio:
• Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni przy
ul.T.Wendy nr 7/9, 81-341 Gdynia, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem
0000238931,
REGON:
190007345,
NIP: 586-10-44-881, której akta przechowuje Sąd

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 91764808 PLN;
• Multimedia Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
przyul.T. Wendy nr 7/9, 81-341 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 0000010468, REGON: 357085729,
NIP: 945-18-89-948, której akta przechowuje Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy: 136 741 000 PLN.
6. Portal DomoWizja – portal internetowy, za pośrednictwem którego Operator świadczy Usługę DomoWizja,
doktórego Abonent uzyskuje dostęp pozalogowaniu się
doe-BOK.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi
DomoWizja przez spółki zgrupy Multimedia Polska.
8. Sieć – sieć telekomunikacyjna niezbędna do korzystania
z Usługi DomoWizja przez Abonenta, w tym także Sieć
Operatora, bezprzewodowa sieć WiFi wLokalu Abonenta
oraz publiczna sieć Internet.
9. Umowa Abonencka – Umowa o świadczenie Usługi
Multimedia Internet łącznie zUsługą DomoWizja iinnymi
Usługami Dodatkowymi.
10. Usługa DomoWizja – usługa polegająca na udostępnieniu Abonentowi korzystającemu z Usługi Multimedia
Internet, Usługi Dodatkowej zgodnie z zakresem opisanym w §3 ust. 3 oraz z zastrzeżeniem postanowień §3
ust. 4 niniejszego Regulaminu. W ramach jednej Usługi
DomoWizja, Operator zapewnia przekazanie do używania jednej Kamery IP.
§3ZAKRES IWARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
1. Usługa DomoWizja jest Usługą Dodatkową do Usługi
Multimedia Internet świadczonej Abonentowi przez
Operatora.
2. Usługa DomoWizja jest dostępna w wybranych lokalizacjach, w zależności od istniejących możliwości technicznych, technologii iparametrów Usługi Multimedia Internet
Abonenta. Aktualne informacje omożliwościach technicznych dostępne sąwBiurach Obsługi Klienta, CallCenter
oraz nastronie internetowej Operatora multimedia.pl.
3. Usługa DomoWizja świadczona przez Operatora obejmuje, conajmniej:
a) przekazanie Abonentowi doużywania Kamery IP;
b) powiązanie Usługi DomoWizja i danych o Kamerze IP
zkontem Abonenta wPortalu DomoWizja;
c) wsparcie Abonenta wprocesie samodzielnej instalacji,
aktywacji ikonﬁguracji Kamery IP wbezprzewodowej
sieci WiFi Abonenta w Lokalu, w którym świadczona
jest Usługa Multimedia Internet;
d) wsparcie Abonenta wprocesie samodzielnej konﬁguracji Usługi DomoWizja wPortalu DomoWizja;
e) dostęp do podglądu obrazu z Kamery IP w czasie
rzeczywistym poprzez Sieć, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5i7poniżej;
f) możliwość wysyłania powiadomień SMS lub wiadomości e-mail o ruchu wykrytym przez Kamerę IP. W tym
celu wymagane jest skonﬁgurowanie przez Abonenta
trybu powiadamiania, w Portalu DomoWizja, zgodnie
z zakresem Usługi DomoWizja objętym Umową Abonencką oraz wyrażenie przez Abonenta zgody naprzetwarzanie przez Operatora danych onumerze telefonu
komórkowego lub adresie e-mail Abonenta wcelu wysyłania mu powiadomień na potrzeby świadczenia
Usługi DomoWizja.
4. Zależnie odzakresu Usługi DomoWizja objętego Umową
Abonencką, wszczególności Pakietu DomoWizja wybranego przez Abonenta, Usługa DomoWizja może obejmować także:
a) udostępnienie Abonentowi przestrzeni dyskowej naserwerze Operatora, zprzeznaczeniem naprzechowywanie
nagrań obrazu zarejestrowanego przez Kamerę IP, zgodnie zparametrami określonymi wCenniku Operatora dla
Pakietu DomoWizja objętego Umową Abonencką;
b) zabezpieczenie plików zawierających nagrania obrazu zarejestrowanego przez Kamerę IP przechowanych naserwerze Operatora, przed dostępem osób trzecich,
w drodze ich zaszyfrowania unikalnym Hasłem deﬁniowanym przez Abonenta. Serwer Operatora zabezpieczony jest dodatkowo przed nieautoryzowanym dostępem
osób trzecich, wtym także zestrony Operatora;
c) inne usługi wymienione wCenniku, pod warunkiem ich
zamówienia przez Abonenta.
5. W zakres Usługi DomoWizja Operatora nie wchodzi
transmisja danych, zapomocą Sieci, napotrzeby rejestracji nagrań na serwerze Operatora, ani ich przesyłanie
zapomocą Sieci nażądanie Abonenta.
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6. Operator zastrzega, iż w ramach Usługi DomoWizja
nie zapewnia Abonentowi ochrony mienia lub osób,
w szczególności zaś ochrony pomieszczenia, w którym
została zainstalowana Kamera IP, nie zapewnia także
funkcji realizowanych przez systemy alarmowe ani ich
niezastępuje.
7. W ramach Usługi DomoWizja Operator nie zapewnia
dostępu doSieci, wszczególności zaś dobezprzewodowej
sieci WiFi Abonenta wLokalu, wktórym świadczona jest
Usługa Multimedia Internet, chyba że co innego wynika
z Umowy Abonenckiej. W celu korzystania z Usługi
DomoWizja Abonent jest zobowiązany do zapewnienia
bezprzewodowej sieci WiFi wLokalu, októrym mowa jest
wzdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
8. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Usługi
DomoWizja:
a) aktywna Usługa Multimedia Internet Operatora,
oprędkości transmisji nie mniejszej niż 12 Mb / s;
b) sieć bezprzewodowa WiFi skonﬁgurowana do współpracy z Usługą Multimedia Internet, w tym router
z portem Ethernet 10 / 100, pracujący w standardzie
802.11g / n;
c) komputer:
– procesor o szybkości taktowania min. 1,3 GHz,
pamięć RAM min. 128 MB;
– system operacyjny Microsoft Windows XP SP3,
Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8,
MacOSX 10.6 lubnowszy lub Linux;
– przeglądarka internetowa Internet Explorer 7, Firefox 3.5, Safari 4 (z plug-in QuickTime) i Chrome 8.0
(lub nowsza);
– włączona obsługa plików „cookies” oraz Java Script.
9. Dostęp do Portalu DomoWizja może nastąpić z użyciem
różnych rodzajów urządzeń wykorzystywanych przez
Abonenta, wtym komputera, októrym mowa jest wust. 8
pkt c) powyżej, zzastrzeżeniem iż:
a) aktywacja Kamery IP wPortalu DomoWizja następuje
wyłącznie z użyciem komputera, o którym mowa
wust.8 pkt c) powyżej, przy czym wymagane jest podłączenie Kamery IP do Sieci poprzez port Ethernet,
zgodnie zInstrukcją Obsługi Usługi DomoWizja Operatora, dalej Instrukcja. Instrukcja ta jest dostępna
na stronie internetowej multimedia.pl, a ponadto
wBiurach Obsługi Klienta Operatora;
b) Abonent może korzystać z Portalu DomoWizja
wzakresie opisanym wust. 3i4powyżej, także poprzez
publiczną sieć Internet. W takim przypadku zakres
funkcjonalności dostępnych w ramach Portalu DomoWizja zależny będzie odparametrów transmisji, zaktórą Operator nie ponosi odpowiedzialności;
c) dostęp zapomocą urządzeń mobilnych wykorzystywanych przez Abonenta (np. smartfon, tablet) wymaga korzystania zsystemu operacyjnego Android 2.1 lubiOS3
(lub nowszy). Operator może również udostępnić Abonentowi dedykowaną aplikację mobilną. W tym ostatnim przypadku bezpośrednie zalogowanie się
do Portalu DomoWizja winno nastąpić z zastosowaniem hasła umożliwiającego autoryzację Abonenta, jak
dla dostępu doe-BOK.
10. Pozostałe funkcjonalności dostępne dla Abonentów
Usługi DomoWizja określa Instrukcja, przy czym Operator zastrzega, żenie stanowi ona części Umowy Abonenckiej. Funkcjonalności Usługi DomoWizja niewchodzące
wjej zakres określony wust. 3i4powyżej, nie sąobjęte
gwarancją zestrony Operatora inie stanowią części Umowy Abonenckiej.
11. Szczegółowe informacje o zasadach i czynnościach
niezbędnych douzyskania dostępu doPortalu DomoWizja,
dokonania instalacji, aktywacji i konﬁguracji Kamery IP,
konﬁguracji Usługi DomoWizja w Portalu DomoWizja,
zarządzania funkcjonalnościami, o których mowa jest
w ust. 10 powyżej, zmiany Hasła, a ponadto zasady
i wytyczne w zakresie ochrony prywatności, zawarte
sąwInstrukcji.
12. Napotrzeby rozpoczęcia świadczenia Usługi DomoWizja,
Operator zobowiązany jest wydać Abonentowi Kamerę IP
oraz zapewnić mu dostęp doPortalu DomoWizja.
13. Abonent dokonuje samodzielnie instalacji Kamery IP,
jejaktywacji ikonﬁguracji.
14. Operator rozpocznie świadczenie Usługi DomoWizja
wterminie określonym wUmowie Abonenckiej lub odpowiednio wAneksie doUmowy Abonenckiej. Podobne zasady będą stosowane odpowiednio wprzypadku zawarcia
Aneksu do Umowy Abonenckiej przewidującego zmianę
Pakietu Usługi DomoWizja.
15. Opłata zaAbonament zaPakiet DomoWizja objęty Umową Abonencką naliczana jest oddnia, wktórym Abonent
uzyska dostęp do Portalu DomoWizja oraz nastąpi

powiązanie Usługi DomoWizja i danych o Kamerze IP
zkontem Abonenta wPortalu DomoWizja, nie wcześniej
jednak niż oddnia, októrym mowa jest wust. 14 powyżej.
16. W dowolnej chwili Abonent może złożyć do Operatora
wniosek ozmianę hasła dostępu doe-BOK lub Hasła szyfrującego pliki zawierające nagrania obrazu zarejestrowanego przez Kamerę IP przechowywane na serwerze
Operatora. W takim przypadku Operator dezaktywuje
dotychczasowe Hasło i przekazuje Abonentowi nowe
Hasło, które Abonent, po zalogowaniu się do Portalu
DomoWizja, zobowiązany jest niezwłocznie zmienić.
Z chwilą dezaktywacji dotychczasowego Hasła, pliki nagrań przechowywane na serwerze Operatora podlegają
usunięciu.
17. Operatorowi przysługuje, niezależnie odpodjęcia innych
kroków prawnych, prawo do wstrzymania dostępu
doPortalu DomoWizja, wprzypadku:
a) stwierdzenia włamania lub próby włamania doPortalu
DomoWizja bądź naruszenia stabilności lub integralności Portalu DomoWizja lub serwerów Operatora wykorzystywanych do świadczenia Usługi DomoWizja
lubpróby wywołania takiego stanu, niezależnie odsposobu realizacji tych działań;
b) zakłócania innym Abonentom korzystania z Portalu
DomoWizja lub działania naich szkodę;
c) otrzymania informacji o naruszeniu prywatności
lub ochrony wizerunku osób trzecich, w tym rozpowszechniania obrazów zich udziałem;
d) innego niezgodnego z obowiązującym prawem działania
(zaniechania)
z wykorzystaniem
Usługi
DomoWizja.
18. Abonent zobowiązany jest:
a) nie udostępniać Usługi DomoWizja innym osobom;
b) chronić hasło dostępu do e-BOK oraz Hasło przed
dostępem innych osób, awprzypadku zaistnienia ryzyka ich ujawnienia osobom trzecim, zgłosić ten fakt
niezwłocznie doOperatora idokonać niezwłocznie ich
zmiany;
c) nie naruszać stabilności ani integralności Portalu
DomoWizja lub serwerów Operatora wykorzystywanych doświadczenia Usługi DomoWizja;
d) nie zakłócać innym Abonentom korzystania z Portalu
DomoWizja ani nie działać naich szkodę;
e) nie naruszać dóbr osobistych innych osób, wszczególności prywatności, godności lub ich wizerunku, w tym
również nie rozpowszechniać obrazów zich udziałem,
ani nie podejmować działań, które mogłyby zagrażać
tym dobrom;
f) niezwłocznie poinformować Operatora ostwierdzonej
próbie uzyskania nieuprawnionego dostępu doPortalu
DomoWizja;
g) nie wykorzystywać Usługi DomoWizja do działań
sprzecznych zobowiązującymi przepisami prawa.
19. Wprzypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek
zobowiązków (zakazów) wymienionych wust. 18 powyżej
lub w§6ust. 3poniżej, Operatorowi przysługuje, niezależnie od podjęcia innych kroków prawnych, prawo
do wstrzymania dostępu do Portalu DomoWizja lub
doWstrzymania Świadczenia Usługi DomoWizja, atakże
do rozwiązania Umowy Abonenckiej z winy Abonenta,
na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia
Usługi Multimedia Internet Operatora.
20. Niezależnie od opłat za Usługę Multimedia Internet,
Operator pobiera opłaty zaUsługę DomoWizja, naktóre
składają się:
a) jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do Usługi
DomoWizja, wwysokości obowiązującej wdniu rozpoczęcia jej świadczenia;
b) opłaty za Abonament, odpowiednio dla wybranego
Pakietu Usługi DomoWizja, oraz opłaty za Usługi
Dodatkowe o charakterze stałym, naliczane z góry
za każdy Okres Rozliczeniowy, o ile Operator przewidział jewCenniku;
c) opłaty zapowiadomienia SMS oraz inne usługi iświadczenia dodatkowe wwysokości określonej wCenniku,
wykonane w Okresie Rozliczeniowym wskazanym
nafakturze VAT.
21. Jeżeli pierwszy dzień świadczenia Usługi DomoWizja
nie przypada na początek miesiąca kalendarzowego,
wówczas opłata za Abonament naliczana jest proporcjonalnie do okresu świadczenia Usługi DomoWizja,
licząc od dnia rozpoczęcia jej świadczenia w tym
miesiącu.

22. Opłaty zaUsługi Dodatkowe ocharakterze stałym ustala
się odpowiednio na zasadach określonych dla opłaty
zaAbonament.
23. Do Zawieszenia i Wstrzymania Świadczenia Usługi
DomoWizja stosuje się odpowiednie postanowienia
Regulaminu Świadczenia Usługi Multimedia Internet oraz
Cennika Operatora, oile niniejszy Regulamin nie stanowi
inaczej. Wstrzymanie Świadczenia Usługi Multimedia
Internet skutkuje Wstrzymaniem Świadczenia Usługi
DomoWizja, w tym wstrzymaniem dostępu do Portalu
DomoWizja. Powyższe nie wstrzymuje biegu okresu przechowania nagrań naserwerze Operatora. Operator przywraca świadczenie Usługi DomoWizja z chwilą ustania
przyczyn Wstrzymania Świadczenia Usługi Multimedia
Internet (odpowiednio Wstrzymania Świadczenia Usługi
DomoWizja).
24. Abonent może złożyć oświadczenie, w formie pisemnej,
w przedmiocie wypowiedzenia warunków Umowy Abonenckiej wzakresie korzystania zUsługi DomoWizja, zzachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia,
zeskutkiem nakoniec miesiąca kalendarzowego. Poupływie okresu wypowiedzenia Operator zaprzestaje świadczenia Usługi DomoWizja.
25. Zupływem ostatniego dnia świadczenia Usługi DomoWizja,
aponadto zupływem ostatniego dnia świadczenia Usługi
Multimedia Internet przez Operatora, Hasło i dostęp
do Portalu DomoWizja ulegają dezaktywacji, Operator
zaprzestaje udostępniania Abonentowi przestrzeni dyskowej naserwerze Operatora zprzeznaczeniem naprzechowywanie nagrań obrazu zarejestrowanego przez
Kamerę IP, a pliki nagrań przechowywane na serwerze
Operatora podlegają usunięciu.
26. Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy
Abonenckiej wzakresie korzystania zUsługi DomoWizja,
ale nie później niż wtrzecim dniu, Abonent jest zobowiązany naswój koszt iryzyko zwrócić Kamerę IP wBiurze
Obsługi Klienta Operatora wstanie niepogorszonym bardziej, niż wynikający z normalnej i prawidłowej
eksploatacji.
§4ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania warunków
korzystania z Usługi DomoWizja określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku oraz Regulaminie Świadczenia Usługi Multimedia Internet Operatora.
2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia,
kradzieży lub utraty przez Abonenta winny sposób Kamery IP lub Hasła, Operator nie ponosi odpowiedzialności
z tytułu braku możliwości korzystania przez Abonenta
zUsługi DomoWizja.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) brak lub nieprawidłowe działanie Usługi DomoWizja
jaki wystąpił zpowodu okoliczności leżących postronie Abonenta, wszczególności wprzypadkukorzystania z Usługi DomoWizja niezgodnie z warunkami
określonymi w Umowie Abonenckiej, niniejszym
Regulaminie, Regulaminie świadczenia Usługi Multimedia Internet lub Cenniku Operatora, a ponadto
wprzypadku gdy instalacja, aktywacja lub konﬁguracja Kamery IP lub jej używanie lub konﬁguracja Usługi
DomoWizja w Portalu DomoWizja przebiegły niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Instrukcją
Operatora;
b) treści przekazywane i rejestrowane podczas lub
wzwiązku zkorzystaniem zUsługi DomoWizja;
c) zabezpieczenie danych, oprogramowania lub urządzeń
Abonenta przed ingerencją osób trzecich, zzastrzeżeniem §3ust. 4pkt b) powyżej;
d) szkody wynikające z korzystania przez Abonenta
z Usługi DomoWizja w sposób sprzeczny
zRegulaminem;
e) następstwa wynikające zposługiwania się przez osoby
trzecie hasłem dostępu doe-BOK lub Hasłem, naskutek okoliczności nieleżących postronie Operatora;
f) brak lub zakłócenia wkorzystaniu zUsługi DomoWizja
wynikające zograniczeń technicznych lub zwad urządzeń wykorzystywanych przez Abonenta, innych niż
Kamera IP, lub zaich nieprawidłowe działanie;
g) następstwa braku lub wystąpienia zakłóceń wdostępie
do Sieci, w szczególności bezprzewodowej sieci WiFi
Abonenta wLokalu, wktórym świadczona jest Usługa
Multimedia Internet, chyba żecoinnego wynika zUmowy Abonenckiej;
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h) następstwa niewłaściwej konﬁguracji urządzeń wykorzystywanych przez Abonenta dokorzystania zUsługi
DomoWizja lub aplikacji typu Firewall lub odtwarzaczy
plików multimedialnych czy też oprogramowania antywirusowego, atakże zanastępstwa wynikające zkorzystania przez Abonenta z urządzeń niespełniających
wymagań wskazanych w§3ust. 8i9powyżej;
i) opóźnienia wtransmisji powiadomień, októrych mowa
w §3 ust. 3 pkt f) wynikające z przyczyn nieleżących
postronie Operatora;
j) brak lub zakłócenia wkorzystaniu zUsługi DomoWizja
lub jej elementów wynikające zniewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych lub urządzeń
innych dostawców.
4. Abonent zobowiązuje się dochronienia Kamery IP przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, zagubieniem, kradzieżą lub
utratą winny sposób.
5. Wielkość opłat zazdekompletowanie, zniszczenie, utratę,
opóźnienie lub braku zwrotu przez Abonenta Kamery IP
określa Cennik Operatora. Warunki wydania nowej
Kamery IP określa Regulamin Świadczenia Usługi Multimedia Internet Operatora.
§5ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH ABONENTA
1. Nagrania obrazu zarejestrowanego przez Kamerę IP
sąprzechowywane naserwerze Operatora wpostaci plików zaszyfrowanych Hasłem idostępne sąwyłącznie dla
Abonenta. Operator zastrzega, iż wramach Usługi DomoWizja nie posiada dostępu do zarejestrowanych w ten
sposób danych inie przetwarza ich wjakikolwiek sposób.
2. Operator przetwarza dane osobowe Abonenta na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z2013 r.,
poz. 1422 j.t.), Umowie Abonenckiej oraz Regulaminie
Świadczenia Usługi Multimedia Internet Operatora.
Wzakresie, wjakim przepisy ww. ustawy nie wprowadzają odmiennej regulacji, zastosowanie będą miały przepisu
ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. oochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 j.t.).
3. Za odrębną zgodą Abonenta Operator będzie przetwarzać dane osobowe Abonenta, wszczególności numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail wcelu świadczenia
Usługi DomoWizja.
§6POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Operator pobiera opłaty za Usługę DomoWizja zgodnie
zzasadami określonymi wniniejszym Regulaminie, Cenniku oraz wRegulaminie Świadczenia Usługi Multimedia Internet obowiązującym u Operatora, z zastrzeżeniem
§1ust. 4powyżej.
2. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących
Usługi DomoWizja określony jest w Regulaminie Świadczenia Usługi Multimedia Internet obowiązującym
uOperatora.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Abonenta treści ocharakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego
Usługi DomoWizja wsposób sprzeczny zprawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste innych osób
lub uzasadnione interesy Operatora.
4. Operator doręcza Abonentowi na piśmie oraz podaje
do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej
zmiany warunków Umowy Abonenckiej określonych
w Regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej jednego
Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych
zmian wżycie. Abonent ma prawo wypowiedzenia warunków łączącej gozOperatorem Umowy Abonenckiej, wzakresie korzystania z Usługi DomoWizja, w przypadku
braku akceptacji tych zmian. Wrazie skorzystania ztego
prawa przez Abonenta, Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot ulgi przyznanej
Abonentowi z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność
wprowadzenia zmian warunków Umowy Abonenckiej
określonych wRegulaminie wynika bezpośrednio zezmiany przepisów prawa, wtym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych.
5. Regulamin obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów zawartych od dnia 25 maja 2018 r., a ponadto
dla zmian warunków Umów Abonenckich dokonanych
oddnia 25 maja 2018 r.

