§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji PartyFinder przez organizatorów
wydarzeń oraz właścicieli lokali rozrywkowych (PartySpotów).
2. Właścicielem aplikacji jest LEA24 Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Wrzosowa 2 wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594438, (zwana dalej jako „właściciel
aplikacji”).

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z aplikacji PartyFinder
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z aplikacji webowej PartyFinder oferowanej
organizatorom wydarzeń oraz właścicielom lokali rozrywkowych to: komputer z procesorem min. 800
MHz, 256MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 1024x768 i 256 kolorów oraz
przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 9), Google Chrome (wersja >= 31),
Mozilla Firefox (wersja >= 24), Opera (wersja >= 17), Safari (wersja >= 7)), Edge (wersja >= 14))
z włączoną obsługą JavaScript, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające
poprawne wprowadzanie danych.

§ 3 Korzystanie z aplikacji
1. Korzystanie z aplikacji przeglądarkowej przez organizatorów wydarzeń oraz właścicieli lokali
rozrywkowych (PartySpoty) możliwe jest przy wykorzystaniu dowolnej przeglądarki
internetowej po uiszczeniu miesięcznej opłaty abonamentowej.
2. Aplikacja przeglądarkowa daje organizatorom wydarzeń oraz właścicielom lokali
rozrywkowych (PartySpotom) możliwość zamieszczania w bazie danych systemu informacji na
temat organizowanych przez siebie wydarzeń oraz zapraszania na nie Użytkowników. Przez
informacje tego typu rozumie się zdjęcia, filmy, słowa kluczowe oraz opisy tekstowe
reklamujące dane wydarzenie lub dany lokal rozrywkowy.
3. Aplikacja umożliwia organizatorom wydarzeń oraz właścicielom lokali rozrywkowych
(PartySpotom) podgląd statystyk dotyczących Użytkowników aplikacji mobilnej biorących
udział w organizowanych przez nich wydarzeniach lub korzystających z usług ich lokali
rozrywkowych. Statystyki mogą dotyczyć liczby Użytkowników, którzy przy pomocy aplikacji
mobilnej śledzą dane wydarzenie lub dany lokal rozrywkowy, liczby odwiedzin wydarzenia lub
lokalu, liczby wysłanych oraz przyjętych zaproszeń na wydarzenie lub do lokalu, ocen
zbieranych przez wydarzenie lub lokal.
4. Organizatorzy wydarzeń oraz właściciele lokali rozrywkowych (PartySpoty) mogą brać udział w
rankingach wydarzeń oraz lokali podobnego typu. Zasady przydzielania punktów w rankingach
określone są w Regulaminie Rankingów PartyFindera.
§ 4 Prawa autorskie
1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć, filmów oraz wszystkich tekstów znajdujących
się na stronie www.partyfinder.pl należą do właściciela aplikacji.
2. Wykorzystanie aplikacji, w tym zdjęć, filmów i tekstów zawartych na stronie internetowej
www.partyfinder.pl, bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich dla
jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami www.partyfinder.pl stanowi
naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.

3. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć, filmów oraz wszystkich tekstów umieszczanych
w aplikacji przez organizatorów wydarzeń oraz właścicieli lokali rozrywkowych są ich
własnością. Wykorzystanie takich zdjęć lub tekstów bez zgody ich autora czy posiadacza
majątkowych praw autorskich stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się
z uzyskaniem korzyści materialnych.
4. Właściciel aplikacji PartyFinder nie ponosi odpowiedzialności za treści opisów, zdjęć oraz
filmów zamieszczanych przez organizatorów wydarzeń lub lokali rozrywkowych w aplikacji
mobilnej ani w aplikacji przeglądarkowej.
5. Właściciel aplikacji PartyFinder zastrzega sobie prawo do usunięcia całego opisu wydarzenia
lub lokalu rozrywkowego wraz ze zdjęciami oraz filmami lub jego fragmentu, jeżeli jego treść:
 zawiera niecenzuralne słowa bądź wyrażenia,
 nawołuje do przemocy,
 jest rasistowska, antysemicka, szowinistyczna, wulgarne lub obraźliwa,
 narusza zasady współżycia społecznego,
 obraża osoby publiczne lub inne osoby uczestniczące w dyskusji,
 może łamać prawa autorskie,
 jest pisana tylko wielkimi literami,
 zawiera długi ciąg znaków interpunkcyjnych.
§ 5 Ochrona danych osobowych
1. Powierzone dane osobowe są chronione przez właściciela aplikacji.
2. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów
informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez
właściciela witryny internetowej www.partfinder.pl.
3. Jeśli klient wyrazi zgodę, administrator danych osobowych, którym jest właściciel witryny
internetowej www.partfinder.pl, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu
podmiotowi trzeciemu na warunkach i zasadach określonych Ustawą o ochronie danych
osobowych.
4. Każdy użytkownik po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania. Dane osobowe powierzone do przetwarzania są przechowywane i
zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
a) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr
101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
b) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144,
poz. 1204 z późn. zm.),
c) Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne,
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2021r.
2. Właściciel witryny internetowej ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o

przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).

