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1. Def icje wtż iejszych pojć:ż
1.1. Redtkcjt Hip-Hop.pl - zespół osób wybrt ych przez włtścicielt porttlu ztrządztjących
serwisem społecz ościowym Hip-Hop.pl, którego włtścicielem jest frmt Ve esst II
A t Kurst z siedzibą w Szczeci ie przy ul. Boh. Gett Wtrsztwskiego 24/204. Ofcjtl ą
drogą komu iktcji z redtkcją porttlu jest emtil (redtkcjt@hip-hop.pl).
1.2. Użytkow ik - osobt positdtjąct tktyw e ko to t Porttlu Hip-Hop.pl.
1.3. Wizytówkt - ko to użytkow ikt preze tujące jego profl i ztwiertjące dodt e przez
iego mtteritły grtfcz e, tudio, video, tekstowe.
1.4. Pu kty Hip-Hop.pl - jed ostkt rozlicze iowt t Porttlu Hip-Hop.pl służąct jtko formt
ztpłtty zt ztkupio e t stro ie produkty i usługi ortz jtko formt grttyfktcji, zt
współtworze ie serwisu przez Użytkow ików.
1.5. Sprzedtjący - użytkow ik porttlu positdtjący Ko to PRO i uprtw ie it tdt e przy
jego przyz t iu.
1.6. Orgt izttor - użytkow ik porttlu positdtjący Ko to PRO i uprtw ie it tdt e przy
jego przyz t iu.
1.7. Utwór - plik tudio w formtcie mp3, do którego prtwt mtjątkowe positdt Sprzedtjący.
1.8. Kupujący - użytkow ik kupujący płtt e Utwory od Sprzedtjącego zt Pu kty hip-hop.pl.
1.9. Sprzedtż biletów (przedsprzedtż biletów) - formt tbycit biletów zt pośred ictwem
Hip-Hop.pl po przelt iu tleż ości t ko to wsktzt e przez włtścicielt serwisu.
1.10. Rezerwtcjt biletów - formt tbycit biletów zt pośred ictwem Hip-Hop.pl, jed tkże
ich opłtce ie odbywt sić przed imprezt w miejscu wsktzt ym przez orgt izttort.
1.11. Ko to VIP - płtt e ko to t Hip-Hop.pl, przyz twt e po wykupie iu tbo tme tu.
1.12. Ko to PRO - ko to z uprtw ie itmi orgt izttort.
1.13. Gwitzdt Hip-Hop.pl - użytkow ik wyróż io y przez Redtkcjć zt osiąg ićcit
trtystycz e.
1.14. Bt - cztsowe ztblokowt ie ko tt t Porttlu Hip-Hop.pl.
2. Użytkow ik potwierdzt, że ztpoz tł sić z i iejszym regultmi em i zobowiązuje sić go
przestrzegt:. Rów ocześ ie tkceptuje wszystkie postt owie it i iejszego Regultmi u.

3. Użytkow ik zobowiązuje sić do ieudostćp it it htsłt do ko tt osobom ieupowtż io ym
do korzystt it z ko tt t Hip-Hop.pl. Jeżeli htsło zostt ie przektzt e osobom trzecim z
wi y Użytkow ikt, Hip-Hop.pl ie po osi zt to odpowiedzitl ości.
4. Rejestrtcjt ko tt t Hip-Hop.pl jest dtrmowt i dobrowol t.
5. Ko to rejestrowt e jest t tdres emtil Użytkow ikt, który od tego mome tu jest
jed ocześ ie Logi em do ko tt.
6. Użytkow ik może positdt: tylko jed o ko to t Hip-Hop.pl.
7. Po ztłoże iu ko tt użytkow ik mt prtwo wglądu do dt ych i ich korekty lub usu ićcit.
Moż t rów ież wyłączy: wizytówkć, ukrywtjąc w te sposób wszystkie swoje dt e i
przypist e mtteritły.
8. Wybór ickt pozosttje w gesti Użytkow ikt, jed tkże jest kilkt wyjątków, których tleży
u ikt:. Z chwilą wystąpie it któregoś z po iższych przyptdków moderttor może w ktżdej
chwili zmie i: ick dt ego użytkow ikt, wysłt: do iego ostrzeże ie z prośbą o zmit ć
icku lub ztblokowt: ko to.
• Nie wol o używt: ickt i ego Użytkow ikt.
• Nie wol o używt: icków bliź itczo podob ych do icków i ych Użytkow ików mogących
wprowtdzi: w błąd pozosttłych Użytkow ików.
• W icku ie wol o ztmieszczt: tdresu stro y i ter etowej.
• Nie wol o używt: icków sugerujących, że osobt używtjąct dt ej wizytówki jest
prtcow ikiem Porttlu Hip-Hop.pl.
• Nie wol o podszywt: sić pod z t ych rtperów, produce tów, dj itp.
9. Hip-Hop.pl ie odpowitdt zt treści ztmieszczo e przez Użytkow ikt t Porttlu.
10. Niedopuszcztl e jest ztmieszczt ie mtteritłów o treści sprzecz ej z polskim bądź
mićdzy trodowym prtwem, trusztjących ztstdy etycz e, ormy społecz e i obycztjowe,
ztwtrtości por ogrtfcz e ortz sprzecz ych z ztstdtmi opist ymi w i iejszym
regultmi ie.
11. W przyptdku skierowt it przez podmioty trzecie jtkichkolwiek roszczeń do Admi istrttort,
od oś ie truszt it jtkichkolwiek prtw do opublikowt ego zdjćcit lub wizeru ku
osobistego osób trzecich, Użytkow ik zobowiązuje sić złoży: pisem e oświtdcze ie
odpowied iej treści, które uwol i Admi istrttort od jtkiejkolwiek odpowiedzitl ości w tym
ztkresie.
12. Redtkcjt Hip-Hop.pl rości sobie prtwo do dowol ej zmit y mtteritłów publikowt ych
przez użytkow ików t porttlu Hip-Hop.pl, łącz ie z ich usu ićciem. Jeżeli publikowt e
mtteritły bćdą godziły w i teres Hip-Hop.pl, jego wydtwcy i frm z im związt ych to
zostt ą usu ićte, t ko to, z którego zosttły dodt e cztsowo ztblokowt e.
13. Redtkcjt Hip-Hop.pl może odmówi: Użytkow ikowi ztłoże it ko tt lub je ztblokowt: bez
podtwt it przyczy y.
§2 - Korzystanie z Hip-Hop.pl.
1. Udostćp it ie włts ych Utworów muzycz ych t Hip-Hop.pl.
1.1. Nt Hip-Hop.pl Użytkow ik może ztmieści: jedy ie utwory, do których positdt
tutorskie prtwt mtjątkowe.
1.2. W przyptdku ztmieszcze it pirtckich wersji komercyj ych utworów, jtk rów ież
ich zmodyfkowt ych wersji wzglćdem Użytkow ikt może zostt: wszczćte
postćpowt ie ktr e z tytułu po iesio ych strtt f t sowych t rzecz positdtczt
prtw mtjątkowych do Utworu.
1.3. Hip-Hop.pl ie odpowitdt zt jtkoś: i treś: Utworów udostćp io ych t Porttlu,
ie po osi też odpowiedzitl ości, zt to, że Użytkow ik udostćp i i ym utwory do
których ie mt prtw mtjątkowych.

1.4. Użytkow ik stm odpowitdt prtw ie przed osobtmi trzecimi zt to jtkie utwory
udostćp i t Hip-Hop.pl.
1.5. Po przesłt iu Utworu, zosttje o usttwio y w kolejce do przesłucht it pod kątem
ztwtrtości, przez specjtl ie do tego wyz tczo e osoby z Redtkcji Porttlu HipHop.pl, które tstćp ie decydują czy dt y utwór pozostt ie t stro ie czy zostt ie
z iej usu ićty.
1.6. Ztbrt it sić dodtwt it Utworów t tzw. krtdzio ych bittch. Nie moż t przesyłt:
utworów tgrt ych t i strume ttltch i ych wyko twców. Wykorzystt ie
ttkiego podkłtdu wymtgt przedsttwie it pisem ej zgody tutort.
1.7. Ztbrt it sić ztmieszczt it włts ych remixów legtl ych utworów. Wykorzystt ie
woktlu (wersji t ctppellt) i ego wyko twcy wymtgt przedsttwie it pisem ej
zgody tutort.
1.8. Z Porttlu bćdą usuwt e mp3 tgrt e w ftttl ej jtkoś: (tj. positdtjące iski
bitrtte, tgrt ie, którego ie dt sić odsłucht:, pliki z błćdem tech icz ym itp.).
1.9. Nt Hip-Hop.pl mogą by: dodtwt e pliki tylko w formtcie mp3.
1.10. W przyptdku wykrycit ielegtl ych mp3 ortz iedostosowt it sić do wytycz ych
regultmi u ko to dt ego użytkow ikt może zostt: ztblokowt e.
2. Publikowt ie plików video w Hip-Hop.pl TV.
2.1. Filmy w Hip-Hop.pl TV są ztmieszczt e przez Redtkcjć. Aby ztmieści: swój flm
tleży sko ttktowt: sić z Redtkcją zt pomocą mtilt redtkcjt@hip-hop.pl.
2.2. Plik video powi ie by: w formtcie mp4.
2.3. Wszelkie rekltmy (produce tt, spo sorów, wytwór i itp.) powi y z tjdowt: sić
t końcu flmu.
2.4. Mtksymtl y czts ciszy ztrów o t początku jtk i t końcu flmu to 3 seku dy.
2.5. Jeżeli teledysk ie zostt ie przygotowt y wg wytycz ych z pu ktu 2 i 3
ztstrzegtmy sobie prtwo do wycićcit iepożądt ych frtgme tów video lub do
ieztmieszczt it flmu do cztsu podesłt it poprtwio ej wersji.
2.6. Rtzem z plikiem tleży dosttrczy: oświtdcze ie t piśmie, potwierdztjące wolć
publiktcji. (Wysttrczy pobrt:, wydrukowt: i wypeł i: stosow y formultrz dostćp y
w dzitle Extrts.
2.7. Dodttkowo prosimy dołączy: krótki opisu flmu, t podsttwie którego tpist y
zostt ie ews.
2.8. Do ktżdego z flmów dołączt y jest prelotder z logo Hip-Hop.pl, jtko włtścicielt
prtw do publiktcji pliku.
2.9. Filmy video wyświetlt e są w rottcji w Hip-Hop.pl TV ortz w wizytówce dt ego
wyko twcy.
2.10. Wszystkie pliki tudio/video publikowt e są zgod ie z udzielo ą przez tutort
lice cją dlt Hip-Hop.pl. Film wol o jedy ie pobiert: i wykorzystywt: do
i dywidutl ego, domowego użytku. Publicz e wykorzystywt ie, odgrywt ie,
umieszczt ie t i ych stro tch, kopiowt ie - jest prtw ie ztbro io e i wymtgt
osob ej zgody tutort.
2.11. Udostćp itjąc flm/ teledysk do publiktcji t Hip-Hop Użytkow ik oświtdczt, iż
positdt o uprtw ie it lub zgody wymtgt e przepistmi prtwt do tego, tby flm
mógł by: udostćp io y publicz ie (opublikowt y) t łtmtch Serwisu ortz w i ych
meditch i ie spowoduje to trusze it jtkichkolwiek prtw osób trzecich.
2.12. Redtkcjt Hip-Hop.pl może odmówi: publiktcji video bez podtwt it przyczy y.
3. Ztmieszczt ie grtfki t Hip-Hop.pl.
3.1. Ktżdy Użytkow ik może ztmieści: w gtlerii swojej Wizytówki pliki grtfcz e.
3.2. Udostćp itjąc zdjćcie Użytkow ik oświtdczt, iżż

◦ Positdt uprtw ie it lub zgody wymtgt e przepistmi prtwt do tego, tby zdjćcie to
mogło by: udostćp io e publicz ie (opublikowt e) t łtmtch Serwisu ortz w
i ych meditch i ie spowoduje to trusze it jtkichkolwiek prtw osób trzecich.
◦ Wyrtżt zgodć t oz tczt ie zdjć: przez Admi istrttort (bez ich istot ej
modyfktcji, procedurt oz tczt it jest ztutomttyzowt t systemowo)
§3 - Forum Hip-Hop.pl.
1. Dodtwt: wypowiedzi może jedy ie osobt positdtjąct ko to t Hip-Hop.pl.
2. Moderttor mt prtwo sktsowt: wypowiedź lub ctły temtt bez podt it przyczy y.
3. Decyzje moderttort forum w żtd ym wyptdku ie podlegtją odwołt iu tlbo ztsktrże iu.
4. Hip-Hop.pl ie odpowitdt zt treś: wypowiedzi ztmieszczt ych przez użytkow ików. Zt treś:
ktżdej wypowiedzi odpowitdt jej tutor.
5. Łtmt ie regultmi u może ztkończy: sić dlt użytkow ikt ztblokowt iem ko tt ortz utrttą
Pu któw Hip-Hop.pl.
6. Dodtwt ie postów t forum Hip-Hop.plż
6.1. Usuwt e bćdą wypowiedzi, które ie bćdą pokrywtły sić z temttem Forum lub
chtrtkterem temttu, w którym zosttły umieszczo e. W przyptdku, gdy temtt ie
pokrywt sić z żtd ym forum pozosttje Forum "Looś e Gttki", w które tleży wpisywt:
wszystkie ie ptsujące do reszty temtty.
6.2. Wypowiedź ie może truszt: dóbr osobistych i ych osób, czy to czło ków redtkcji,
czy to i ego użytkow ikt, rtpert, muzykt. W szczegól ości ie może truszt:ż dóbr
Hip-Hop.pl, żtd ej osoby z redtkcji Hip-Hop.pl, żtd ej włts ości t i prtcow ikt
włtścicielt Hip-Hop.pl.
6.3. Wypowiedź ie może ttkże truszt: w żtde sposób prtwt.
6.4. Usuwt e bćdą wypowiedzi ztwiertjące li ki lub jts e i formtcje skąd moż t pobrt:
ielegtl ie publikowt e tgrt it lub teledyski.
6.5. Usuwt e bćdą wypowiedzi, które swoją treścią i wyrtzem łtmią prtwo, p. szerzą
ftszyzm.
6.6. Usuwt e bćdą wypowiedzi ztwiertjące treś: lub li ki do stro o temttyce
por ogrtfcz ej.
6.7. W przyptdku umieszcze it wypowiedzi trusztjących czyjeś dobrt, t w iosek
odpowied iego orgt u, zostt ą wydt e wszelkie dt e dotyczące użytkow ikt i
połącze it, z którego korzysttł dodtjąc ttką wypowiedź.
6.8. Dodttkowo t forum zosttłt wprowtdzo t bloktdt wyświetlt it kodu HTML - oz tczt
to, że kod wpist y przy wypowiedzi zostt ie wyświetlo y w ttkiej posttci w jtkiej był
wpist y, bez i terpretowt it z tcz ików.
6.9. Wypowiedzi prosimy formułowt: w formie wyrtź ej i zrozumitłej dlt wszystkich. Posty
ztwiertjące jtkiekolwiek młodzieżowe i terprettcje z tków ( p. "sh" ztmitst "sz",
RóŻ Ej WiElKoŚcI lItEeKi, "sieu" ztmitst "sić", itp.) bćdą usuwt e!
6.10. Usuwt e bćdą rów ież wypowiedzi tpist e iegrtmttycz ie, iestylistycz ie i z dużt
ilością błćdów.
6.11. Usuwt e bćdą wypowiedzi tpist e w sposób ieczytel y, w których dużt czćści
tekstu jest przekreślo t (przekreślo t).
6.12. Usuwt e bćdą wypowiedzi ztwiertjące dużt iloś: iepotrzeb ie wsttwio ych
'e terów', które powodują, że przeglądt ie wypowiedzi jest utrud io e.
6.13. Usu ićte mogą by: wypowiedzi ztwiertjące dużą iloś: z tków kodu ASCII, jeżeli
utrud itją korzystt ie z forum i ym osobom, szczegól ie gdy zmusztją i ych
użytkow ików do z tcz ego przesuwt it stro y z góry t dół lub t boki.
6.14. Usuwt e bćdą temtty i posty ztmieszczo e wielokrot ie. Jeżeli jest już dyskusjt

prowtdzo t t jtkiś temtt, ie mt potrzeby ztkłtdt it owego.
6.15. Usuwt e bćdą posty rekltmujące serwisy lub wydtw ictwt ko kure cyj e wzglćdem
dzitłtń Hip-Hop.pl i jego włtścicielt.
6.16. Ztbrt it sić podszywt it pod osoby powszech ie z t e ortz positdt ie wićcej iż
jed ego ko tt. W przyptdku stwierdze it ttkiej sytutcji wszystkie ko tt ttkiego
użytkow ikt bćdą blokowt e.
6.17. Moderttortmi t forum są tylko osoby związt e umową z włtścicielem porttlu HipHop.pl. Jtkiekolwiek podszywt ie sić pod te osoby może by: ktrt e ztblokowt iem
ko tt, hostt i usu ićciem ttkiej wypowiedzi ortz utrttą Pu któw Hip-Hop.pl.
6.18. Moderttor może bez podt it przyczy y ztmk ą: dyskusjć w dowol ym temtcie i
dowol ym mome cie. Temtty, w których dyskusjt ztkończyłt sić przed rokiem bćdą
ztmykt e tutomttycz ie.
6.19. Frtzy, które czćsto bćdą użyte w wypowiedzitch łtmiących regultmi , zostt ą dodt e
do ce zort i ie bćdą sić wyświetlt: t forum.
6.20. Zt stworze ie wizytówki w z tcz ym stop iu przypomi tjącej ist iejącą w dt ym
mome cie i od dłuższego cztsu i ą wizytówkć pod wzglćdem iko y, ickt, imie it i
tzwiskt ( t przykłtd róż iącą sić tylko jed ą lub dwomt z tktmi) i podszywt ie sić
pod dt ą osobć t forum grozi bloktdt ko tt lub hostt.
7. Dodttkowe ztstdy korzystt it z for temttycz ychż
7.1. Forum O Porttlu i Gtzecie Hip-Hop.plż
◦ Usuwt e bćdą wszelkie temtty bćdące prośbt o zbt owt ie i ego użytkow ikt lub
usu ićcie jtkiejś wypowiedzi lub temttu. Tego typu sprtwy prosimy kierowt: t
redtkcjt@hip-hop.pl.
◦ Usuwt e bćdą temtty, których tytuł ie bćdzie związt y z treścią temttu.
◦ Ztbrt it sić podtwt it ftłszywych i formtcji co do fu kcjo owt it porttlu ortz ztstd
t im pt ujących w szczegól ości sugerowt ie w jtkikolwiek sposób, że i formtcje
podtwt e są w imie iu redtkcji porttlu lub jego włtścicielt. Wypowiedzi ttkie bćdą
usuwt e t w rtżących przyptdktch ko tt osób dodtjących ttkie wypowiedzi bćdą
blokowt e.
◦ Usuwt e bćdą temtty ztwiertjące pytt it o prywtt e sprtwy Redtkcji i włtścicieli
Porttlu.
◦ Usuwt e bćdą temtty ztwiertjące pytt it typu 'dltczego usu ćliście mój post lub
temtt'. Przypomi tmy - moderttor mt prtwo sktsowt: wypowiedź lub ctły temtt bez
podt it przyczy y.
◦ Usuwt e bćdą posty ie w oszące ic do temttu i mtjące jedy ie t celu sptmowt ie
forum ortz ztz tcze ie przez użytkow ikt swojej obec ości. Nt przykłtdż kopiowt ie
wcześ iejszej wypowiedzi, posty typyż bekt, yo, pttrz ick wyżej, up, tjpóź iej po
weeke dzie, wklejt ie li ków do zdjć: z bezse sow ym kome ttrze itp.
7.2. Forum O Muzyce Rtp i Hip-Hop.pl
Usuwt e bćdą wszelkie temtty/ postyż iezwiązt e z tytułem tego forum, obrtżtjące i
wyśmiewtjące wyko twców i ich ft ów,które cho: dotyczą muzyki, są jedy ie bezse sow ymi
gimbogierktmi, mtjącymi t celu tbijt ie postów i ie mtjące ic wspól ego z merytorycz ą
dyskusją. typuż 'pole: jtkąś muzć t wieczór', 'uwielbitm te ktwtłek', 'kupiłem sobie płytć x
wyko twcy', 'ktwtłek t dziś', 'utwór t > utwór b' itp. wtór e, w przyptdku gdy toczo t jest
dyskusjt t te stm temtt w wielu wttktch, odsyłtjące czytel ików t i e fort, profle serwisów
społecz ościowych, ko kure cyj e serwisy, ztwiertjące ieprtwdziwe i formtcje. Jeżeli tgrtłeś
płytć i chcesz ją ztpreze towt: i ym czytel ikom Hip-Hop.pl, dodtj utwory do swojej wizytówki
t Porttlu i dopiero wtedy wklej t forum li k do tego tlbumu. Ptmićttj tby se sow ie tytułowt:
temtty, ttk tby tytuł był związt y z treścią wątku. I ymi słowy zttytułowt e temttu p. 'o

kur**', 'tle bekt' itp. spowoduje jego usu ićcie
7.3. Forum O Produkcjiż
◦ Jeżeli chcesz ztpreze towt: swoje produkcje czytel ikom Hip-Hop.pl, dodtj utwory do
swojej wizytówki t Porttlu i dopiero wtedy wklej t forum li k do tego tlbumu. (Zobtcz
jtk dodt: mp3 do swojej wizytówki.)
◦ Wyjątek stt owią ble dy, remixy, mixttpe'y do powstt it których wykorzystt o
i strume ttle, t ctppelle i utwory do których tutor ie mt mtjątkowych prtw
tutorskich -ttkie utwory ie mogą by: ztmieszczt e t łtmtch Hip-Hop.pl.
◦ Usuwt e bćdć posty i temtty ztwiertjąceż li ki do profli w serwistch
społecz ościowych, li ki do serwisów typu wrzutt, li ki do serwisów z dtrmowym
host giem plików typu wyslijto, rtpishtre, se dsptce, youse dit itp., li ki do
ielegtl ego oprogrtmowt it, rekltmć sklepu i ter etowego, studit tgrt iowego itp.,
oferty sprzedtży sprzćtu i bitów, w szczegól ości ztwiertjące li ki do serwisów
tukcyj ych, obrtźliwe kome ttrze, kome ttrze ic ie w oszące do dyskusji.
◦ Usuwt e bćdą temtty, których tytuł ie bćdzie związt y z treścią wątku. Ntdtwtj
temttom tytuły tdekwtt e do ich treści.
8. Cztsowe ogrt icze it w dodtwt iu wypowiedziż
8.1. Ogrt icze it w dodtwt iu wypowiedzi tłożo e zosttły w ztleż ości o rodztju ko ttż
8.1.1. owi użytkow icy lub użytkow icy których ko to zosttło włtś ie odblokowt e po
bt ie mogą ztmieszczt: wypowiedzi co 3 mi uty ortz ztkłtdt: temtty co 4 godzi y
w rtmtch jed ego forum.
8.1.2. użytkow icy ze sttżem wićkszym iż miesiąc mogą ztmieszczt: wypowiedzi co 1
mi utć ortz ztkłtdt: temtty co 2 godzi y w rtmtch jed ego forum.
8.1.3. użytkow icy VIP, PRO, Gwitzdy mogą ztmieszczt: wypowiedzi co 1 mi utć ortz
ztkłtdt: temtty co 1 godzi y w rtmtch jed ego forum.
8.2. Otrzymt ie bt t jest rów oz tcz e z tłoże iem, po upływie termi u ktry, ttkich
stmych ogrt iczeń jtk dlt ko tt owego, bez wzglćdu czy ko to było VIP, PRO, Gwitzdą.
§4 - Sprzedaż i rezerwacja biletów przez Hip-Hop.pl.
1. Postt owie it od oś ie sprzedtży i rezerwtcji biletów t Hip-Hop.pl.
1.1. Ztbrt it sić uruchtmit it rezerwtcji/przedsprzedtży dlt imprez i ych
orgt izttorów. System ztptmićtuje kto uruchomił dt ą rezerwtcjć i dt ymi tej osoby
podpisywt t jest i formtcjt ( ews) o imprezie w dzitle Imprezy. Dlttego pod żtd ym
pozorem ie wol o uruchtmit: rezerwtcji/przedsprzedtży dlt ieswojej imprezy.
1.2. W polu "Odbiór biletów" Orgt izttor może wpist: włts e uwtgi co do godzi y,
miejsct i wtru ków odbioru biletów ztrezerwowt ych i kupio ych w przedsprzedtży.
Orgt izttor zobowiązt y jest do respektowt it przedsttwio ych wymtgtń.
1.3. W polu "Ce t" Orgt izttor stm usttlt ce ć biletu w rezerwtcji jtk i w przedsprzedtży.
Osoby doko ujące rezerwtcji biletów, muszą mie: możliwoś: odebrt it biletu po ce ie
ie wyższej od ówcześ ie usttlo ej przez orgt izttort.
1.4. Jed ortzowy koszt ztłoże it rezerwtcji t jed ą imprezć to 5 Pu któw Hip-Hop.pl.
1.5. Koszt ztłoże it przedsprzedtży, to prowizjt ze sprzedt ych biletów w wysokości 8%.
1.6. Orgt izttor zobowiązt y jest do włts orćcz ych tktutliztcji opisu imprezy,
pojtwitjącego sić w dzitle Imprezy. W mome cie uruchomie it rezerwtcji,
witrygod oś: i formtcji zmie it t jest t "wysokt", przez co t orgt izttorze
spoczywt odpowiedzitl oś: zt prtwdziwoś: i tktutl oś: wpisów.
1.7. Orgt izttor zobowiązt y jest do respektowt it rezerwtcji, jtk rów ież
przedsprzedtży biletów zgłoszo ych przez i ter et tj. wydrukowt it i positdt it t
imprezie listy rezerwtcji i sprzedt ych biletów.

1.8. Orgt izttor zobowiązt y jest do poi formowt it osób rezerwujących bilety, ortz
kupujących bilety w przedsprzedtży, o wszelkich zmit tch co do wtru ków przebiegu
wydtrze it. Orgt izttor bezwzglćd ie zobowiązt y jest do poi formowt it
rezerwujących o odwołt iu, zmit ie termi u lub uczest ików ko certu, lub i ej
imprezy.
1.9. Osoby rezerwujące lub tbywtjące bilety w przedsprzedtży są i formowt e przez emtil o wszelkich dzitłt itch systemu dotyczących ich ztmówień, ttkich jtkż
1.9.1. Przyjćcie ztmówie it
1.9.2. Potwierdze ie ztmówie it
1.9.3. Usu ićcie ztmówie it
1.9.4. Przyjćcie rezerwtcji
1.9.5. Potwierdze ie rezerwtcji
1.9.6. Zmit t dt ych w rezerwtcji
1.9.7. Usu ićcie rezerwtcji
1.10. Dt e z listy rezerwtcji i przedsprzedtży, powi y zostt: ztbezpieczo e przed
dostćpem do ich osób iepowołt ych, zgod ie z Usttwą o Ochro ie Dt ych
Osobowych.
1.11. Dt e Orgt izttort wprowtdzt e są podczts uzyskiwt ie ko tt PRO. Orgt izttor
zobowiązt y jest do i formowt it t bieżąco o wszelkich zmit tch, poprzez
tdsyłt ie e-mtilem i formtcji t temtt ewe tutl ych poprtwek.
2. Przedsprzedtży biletów t Hip-Hop.pl.
2.1. Termi przedsprzedtży biletów upływt w chwili określo ej przez orgt izttort,
usttwio ej podczts ztkłtdt it przedsprzedtży, jed tkże ie póź iej iż godzi ć przed
rozpoczćciem imprezy. Związt e jest to z cztsem iezbćd ym do potwierdze ie
wszelkich doko t ych trt stkcji.
2.2. Ist ieje możliwoś: zmit y ce w przedsprzedtży przez Orgt izttort.
2.3. Po doko t iu ztmówie it, użytkow ik proszo y jest o uregulowt ie tleż ości zt
pomocą serwisu dotpty.pl.
2.4. Ztmówie it są potwierdzt e dopiero po wpły ićciu tleż ości t ko to Hip-Hop.pl.
2.5. W przyptdku gdy imprezt, t którą prowtdzo t jest sprzedtż biletów, zostt ie
odwołt t lub tstąpią rtżące uchybie it w orgt iztcji, które u iemożliwią osobom
kupującym bilet t Hip-Hop.pl uczest ictwo w iej, Porttl ztstrzegt sobie prtwo do
zwrotu pie ićdzy zt ztkupio e bilety. Jtko rtżące trusze it rozumie sić przede
wszystkimż
2.5.1. Imprezt bćdzie trwtłt m iej iż 40% ztplt owt ego cztsu lub wystąpiło m iej
iż 40% ztproszo ych i wypist ych w i formtcjtch ortz t pltktttch wyko twców.
2.5.2. Swój przyjtzd lub ko cert odwołt wyko twct, który mitł by: głów ą gwitzdą
wieczoru. Nie przewiduje sić zt to zwrotów zt bilety, gdy ie wystąpią wyko twcy
poprzedztjący gwitzdć.
2.5.3. Orgt izttor ie wprowtdzi do systemu i formtcji o swojej frmie, w tymż tzwy
frmy, tdresu do korespo de cji, NIP, telefo u i dzitłtjącego tdresu e-mtil.
2.5.4. Ftktycz y przebieg imprezy dtleko odbiegtł od przedsttwio ego w ofercie i
opisie imprezy, którymi kierowtłt sić osobt kupująct bilet. W szczegól ości gdy
zmie io e zosttło miejsce lub czts imprezy t gorsze z pu ktu widze it klie tt. Nie
tyczy sić to sytutcji losowych jtk t przykłtd tgłe ztłtmt ie pogody.
2.6. Pie iądze/Pu kty zt bilety bćdą zwrtct e tylko użytkow ikom, którzy o to wystąpią.
2.7. Podczts rozpttrywt it rekltmtcji orgt izttor ie może wysttwi: ftktury zt sprzedtż
biletów t i domtgt: sić rozlicze it tej sprzedtży.
2.8. Po przesłt iu ftktury zt bilety, wysttwio ej zgod ie ze wzorem ztmieszo ym w

pt elu orgt izttort t Hip-Hop.pl, orgt izttor dostt ie wysłt ą mtilem w formtcie
PDF ftkturć zt prowtdze ie usługi pośred ictwt sprzedtży biletów. Wysttwcą ftktury
bćdzie włtściciel Porttlu Hip-Hop.pl.
2.9. Orgt izttor mt dwt lttt od d it rozpoczćcit imprezy, t którą byłt prowtdzo t
przedsprzedtż biletów, t wysttwie ie ftktury Hip-Hop.pl.
2.10. Zt dzień sprzedtży biletu, uz tje sić dttć wpły ićcit t ko to włtścicielt porttlu hiphop.pl pie ićdzy zt ztmówio e bilety.
3. Ztkup i rezerwtcjt biletów t Hip-Hop.pl.
3.1. Kupujący skłtdtjąc ztmówie ie t bilet potwierdzt, że ztpoz tł sić z i iejszym
regultmi em i tkceptuje wszystkie jego pu kty.
3.2. Rezerwowt: bilety mogą jedy ie osoby ztrejestrowt e i ztlogowt e t Porttlu. Bilety
w przedsprzedtży t Hip-Hop.pl mogą z kolei ztmtwit: ztrów o osoby ztrejestrowt e
t Porttlu jtk i osoby ie positdtjące ko tt w serwisie.
3.3. Osobt rezerwująct bilet, ie może ztmówi: jed ortzowo wićkszej ilości biletów, iż
określi to orgt izttor. Kupujący z kolei może ztkupi: dowol ą iloś: biletów (m iejszą
lub rów ą ctłej puli).
3.4. Koszt rezerwtcji to 1 Pu kt Hip-Hop.pl. Opłttt ie podlegt zwrotowi w przyptdku
odwołt it imprezy.
3.5. Rezerwtcjt bćdzie wtż t dopiero po uiszcze iu tleż ości.
3.6. Po ztłoże iu ztmówie it Kupujący mt tydzień t przelt ie, t wsktzt e przez
Redtkcjć ko to bt kowe (zt pomocą serwisu dotpty.pl), tleż ości zt ztmówio e
bilety. Po upływie tych d i, bilety wrtctją do ogól ej puli sprzedtży.
3.7. Zt ztkupio e bilety t Hip-Hop.pl Kupujący może ztpłtci: przelewem bt kowym lub
Pu kttmi Hip-Hop.pl, jeżeli oczywiście jest ztlogowt y i positdt wysttrcztjącą liczbć
Pu któw. W przyptdku brtku pu któw, stt owiących czćś: tleż ości, system
ztpropo uje dokupie it brtkującej czćści.
3.8. Bilety moż t opłtct: jedy ie Pu kttmi kupio ymi. Nie moż t opłtci: biletów
Pu kttmi zdobytymi zt p. dodtwt ie ewsów, trtykułów, czy rece zji.
3.9. Po przelt iu pie ićdzy lub opłtce iu rezerwtcji, Kupujący może obrtct: bilet w
miejscu i cztsie wsktzt ym przez Orgt izttort.
3.10. Po opłtce iu biletów lub rezerwtcji kupujący otrzymt li k, z którego bćdzie mógł
pobrt: potwierdze ie ztkupu w formie pliku PDF.
3.11. Jeżeli dt t imprezt, t którą prowtdzo t jest sprzedtż biletów, zostt ie odwołt t
lub tstąpią rtżące uchybie it w orgt iztcji (szczegóły Pu kt 2 i iejszego §), Kupujący
mt dwt tygod ie od d it ztkończe it imprezy t złoże ie rekltmtcji i prośby o zwrot
pie ićdzy zt bilety. Po upływie tego termi u rekltmtcje ie bćdą uwzglćd it ie.
3.12. Pie iądze zt bilety bćdą zwrtct e tylko użytkow ikom, którzy o to wystąpią, zgłoszą
rekltmtcjć i ją uztstd ią.
3.13. W zgłosze iu ttkim musi by: dokłtd ie opist t sytutcjt i wyjtś io y powód
skłtdt it rekltmtcji, podt e ko to t które tleży przelt: pie iądze ortz i formtcje o
sposobie doko t it płtt ości zt bilety (dt e osobowe ortz umer ko tt lub formt
płtt ości zt bilety). Adres poczty elektro icz ej, z którego zosttło wysłt e zgłosze ie
rekltmtcji, powi ie by: ttki stm jtk te , który zosttł użyty w ztmówie iu t bilety.
Prosimy ttkże o podt ie ID ztmówie it (kup t biletów) ortz ztłącze ie potwierdze it
przelewu pie ićdzy.
3.14. Osoby skłtdtjące rekltmtcje i positdtjące ko to t Hip-Hop.pl, otrzymtją zwrot
tleż ości zt bilety w ttkiej formie w jtkiej odbyłt sić ztpłttt.
3.15. Jeżeli bilety zosttły kupio e zt Pu kty Hip-Hop.pl, to zwróco e zostt ą wpłtco e
pu kty.

3.16. Zwróco e Pu kty bćdzie moż t w przyszłości wykorzystt: do opłtce it kolej ego
ztmówie it.
3.17. Hip-Hop.pl mt prtwo odrzuci: rekltmtcjć od rtzu lub po ko sulttcji z Orgt izttorem
jeżeli ie bćdzie o t dotyczyłt sytutcji opist ych w tym regultmi ie.
§5 - Sprzedaż i zakup utworów na Hip-Hop.pl.
1. Sprzedtż utworów t Hip-Hop.pl.
1.1. Ztmieszczt ie utworów przez Sprzedtjącego t Hip-Hop.pl
1.1.1. Sprzedtwt: utwory przez Hip-Hop.pl może jedy ie Użytkow ik, który
positdt ko to PRO.
1.1.2. Przygotowt ie i ztmieszczt ie utworów t Hip-Hop.pl, usttwie ie ce y
ortz publiktcjt tlbumu z płtt ymi utwortmi leży w gesti Sprzedtjącego.
1.1.3. Do ztmieszczt it utworów t Hip-Hop.pl służy specjtl ie do tego
przygotowt y moduł z tjdujący sić w 'Edycji ko tt' w opcji 'Twoje
tgrt it'.
1.1.4. Sprzedtjący może ztmieszczt: dowol ą iloś: utworów do sprzedtży.
1.1.5. Sprzedtjący może ztmieści: t Porttlu jedy ie utwory, do których
positdt prtwt mtjątkowe.
1.1.6. Nt Hip-Hop.pl Sprzedtjący może ztmieści: pliki tylko w formtcie mp3.
1.1.7. Hip-Hop.pl ie odpowitdt zt jtkoś: i treś: Utworów wysttwio ych przez
Sprzedtjącego, ie po osi też odpowiedzitl ości zt to, że Sprzedtjący
udostćp i kupującym utwory do których ie mt prtw mtjątkowych.
1.1.8. Pozosttłe kweste reguluje §2 Pu kt 1. i iejszego regultmi u
(Udostćp it ie włts ych Utworów muzycz ych t Hip-Hop.pl).
1.1.9. Sprzedtjący odpowitdt prtw ie przed osobtmi trzecimi zt to jtkie
utwory wysttwi t sprzedtż t Hip-Hop.pl.
1.2. Usttwie ie sprzedtży utworów.
1.2.1. Użytkow icy płtcą zt utwory Pu kttmi Hip-Hop.pl.
1.2.2. Sprzedtjący stm usttlt ce ć pojedy czego utworu, wybiertjąc jed ą z
dostćp ych w pt elu kwot (1 pkt, 2 pkt, 5 pkt).
1.2.3. Ce t ctłego tlbumu to sumt wszystkich płtt ych utworów w dt ym
tlbumie mi us 20%, chybt że Sprzedtjący usttwi i ą ce ć.
1.2.4. Opcjt 'Kup tlbum' (w ctłości) bćdzie dostćp t jeżeli w dt ym tlbumie
ztmieszczo e zostt ą przy tjm iej cztery płtt e utwory.
1.2.5. Jeżeli Sprzedtjący repreze tuje i ego wyko twcć, to w formultrzu
dodtwt it tlbumu, w polu 'Wyko twct' może wsktzt: ist iejącą już
wizytówkć dt ego wyko twcy. Dzićki temu tlbum pojtwi sić w wizytówce
Sprzedtjącego ortz w wizytówce Wyko twcy, co ułttwi kupującym dottrcie
do tlbumu i utworów.
1.2.6. Jeżeli w wizytówce Sprzedtjącego z tjduje sić chocitż jede utwór
sprzedt y, dt ego ko tt ie moż t ztmk ą:, gdyż utwór musi by:
dostćp y dlt osoby, którt go kupiłt.
1.2.7. Użytkow ik, który kupił dt y utwór bćdzie mitł do iego swobod y
dostćp przez mi imum 2 lttt od dtty ztkupu.
1.2.8. Jeżeli użytkow ik kupił tlbum w ctłości, wszystkie owo dodt e do iego
utwory może pobrt: zt dtrmo.
1.2.9. W przyptdku ztblokowt it ko tt Sprzedtjącego zt złtmt ie któregoś z
pu któw regultmi ów obowiązujących t Hip-Hop.pl, Sprzedtjący ie może
dodtwt: owych Utworów ortz przeglądt: stttystyk w okresie przyz t ej

ktry (bt t).
1.3. Rozlicze ie z Hip-Hop.pl zt sprzedt e t Porttlu utwory.
1.3.1. Sprzedtjący rozliczt sić z Hip-Hop.pl wg dt ych sprzedtży ztwtrtych t
stro ież hip-hop.pl/pu kty/rozlicze ie.
1.3.2. opcjt Rozlicze it - w tym miejscu Sprzedtjący może rozliczy: sić z HipHop.pl ze sprzedt ych utworów,
1.3.3. opcjt Stttystyki - Sprzedtjący z tjdzie tu zesttwie ie utworów, ich ce y i
liczbć sprzedt ych kopi.
1.3.4. Rozlicze ie jest możliwe po sprzedt iu utworów zt kwotć co tjm iej
100 zł. W przyptdku chćci rozlicze it sić Sprzedtjący otrzymt ( t hiphop.pl/pu kty/rozlicze ie) wzór ftktury, którą tleży przesłt: t podt y
ttm tdres redtkcji Hip-Hop.pl.
1.3.5. Po przesłt iu ftktury zt utwory, Sprzedtjący dostt ie wysłt ą mtilem w
formtcie PDF ftkturć zt prowtdze ie usługi pośred ictwt sprzedtży
utworów. Wysttwcą ftktury bćdzie włtściciel porttlu Hip-Hop.pl.
1.3.6. Hip-Hop.pl pobiert prowizjć w wysokości 50% od ce y eto utworu.
1.3.7. Sprzedtjący mt dwt lttt od d it rozpoczćcit sprzedtży t wysttwie ie
ftktury hip-hop.pl.
1.3.8. Zt dzień rozpoczćcit sprzedtży, uz tje sić dttć sprzedt it pierwszego
utworu w ogóle lub sprzedt it pierwszego utworu po wysttwie iu osttt iej
ftktury.
1.3.9. W przyptdku ztblokowt it ko tt Sprzedtjącego zt złtmt ie któregoś z
pu któw regultmi ów obowiązujących t Hip-Hop.pl, Sprzedtjący ie może
sić rozliczy: w okresie przyz t ej ktry (bt t).
2. Kupowt ie utworów t Hip-Hop.pl.
2.1. Użytkow icy płtcą zt kupowt e utwory Pu kttmi Hip-Hop.pl.
2.2. Utwory płtt e oz tczo e są iko ką doltrt z tpisem 'Kup'.
2.3. Utwory moż t kupowt: pojedy czo.
2.4. Albumy moż t kupowt: w ctłości (wszystkie utwory t rtz) jeżeli w dt ym
tlbumie są przy tjm iej cztery płtt e utwory.
2.5. Album moż t kupi: w ctłości jeżeli pod tlbumem wid ieje przycisk 'Kup
Album'.
2.6. Jeżeli Użytkow ik kupił tlbum w ctłości, wszystkie owo dodt e do iego
utwory może pobrt: zt dtrmo.
2.7. Ce ć utworu usttwit dodtjący. Pojedy czy utwór może kosztowt: 1 pkt, 2 pkt
lub 5 pkt.
2.8. Ce t ctłego tlbumu rów t jest sumie ce wszystkich płtt ych mp3 w dt ym
tlbumie mi us 20% chybt, że Sprzedtjący usttli i ą ce ć.
2.9. Przed ztkupem ktżdy Użytkow ik moż e odsłucht: 30 seku dowy frtgme t
kliktjąc t iko kć 'Słuchtj'. Po ztkupie iu dt ego utworu tt opcjt umożliwi
kupującemu słucht ie go w ctłości.
2.10. Kupio y utwór Użytkow ik może odsłucht: lub pobrt: dowol t iloś: rtzy, z
tym że dzie y limit odsłuchtń i pobrtń wszystkich utworów dlt jed ego ko tt
wy osi 200 rtzy.
2.11. Ztkupio y utwór Użytkow ik bćdzie mógł pobrt: przez mi imum dwt lttt od
dtty ztkupu.
2.12. Jeżeli kupujący udostćp i htsło do swojego ko tt osobom trzecim, Hip-Hop.pl
ie odpowitdt zt ztblokowt ie dostćpu do kupio ych utworów z powodu

wyczerpt it dzie ego limitu odsłuchu/ pobrtń.
2.13. W przyptdku ztblokowt it ko tt Użytkow ikt, z powodu złtmt it któregoś z
pu któw dowol ego regultmi u obowiązującego t Hip-Hop.pl, Użytkow ik
trtci możliwoś: pobiert it i słucht it ztkupio ego wcześ iej utworu do cztsu
upły ićcit wyz tczo ej ktry, co bćdzie jed oz tcz e z przywróce iem
Użytkow ikowi wszelkich uprtw ień do ko tt.
2.14. Wszystkie prtwt włtścicielt
tgrtń są ztstrzeżo e. Kopiowt ie,
udostćp it ie ortz publicz e odtwtrzt ie bez zezwole it jest ztbro io e.
2.15. Wszystkie ztkupio e utwory użytkow ik z tjdzie t podstro ie 'Ztkupio e
mp3' w 'Edycji ko tt' ortz w tlbumie, z którego pochodzą w wizytówktch
tutorów i Sprzedtjącego.
§6 - Punkty Hip-Hop.pl.
1. Kupowt ie Pu któw Hip-Hop.pl.
1.1. Kupując Pu kty Hip-Hop.pl Użytkow ik potwierdzt, że ztpoz tł sić z i iejszym
regultmi em i zobowiązuje sić go przestrzegt:. Rów ocześ ie tkceptuje wszystkie
postt owie it i iejszego regultmi u.
1.2. Pu kty Hip-Hop.pl moż t zdobywt: t dwt sposobyż
◦ przez tktyw e współtworze ie porttlu Hip-Hop.pl zt pomocą udostćp io ych
użytkow ikom tpliktcji, ttkich jtk dodtwt ie ewsów, trtykułów, zdjć: do gtlerii
temttycz ych itp. (tktutl t listt ile i zt co są przyz twt e pu kty z tjduje sić t
stro ie Hip-Hop.pl/ftq)
◦ kupując je, poprzez wpłtce ie pie ićdzy zt pomocą dotpty.pl t ko to Redtkcji
(szczegóły po iżej w i iejszym regultmi ie)
1.3. Pu kty kupio e i pu kty otrzymt e sumują sić. Jed tkże prowtdzimy rozróż ie ie
pu któw wg wyżej opist ych sposobów. Ich stldt ktżdy użytkow ik może sprtwdzi: t
specjtl ej podstro ie w edycji ko tt.
1.4. Wtrtoś: 1 Pu ktu określt kurs. Aktutl y przelicz ik pu któw t złotówki z tjduje sić
t stro ie Hip-Hop.pl/pu kty. Pu kty przeliczt e są z dokłtd ością co do 0,01.
1.5. W celu ztkupu Pu ków Hip-Hop.pl tleży przejś: t stro ć Hip-Hop.pl/pu kty i
doko t: wpłtty pie ićdzy zt pomocą modułu dotpty.pl w wysokości 10 zł, 30 zł lub 50
zł.
1.6. Liczbt kupio ych pu któw zostt ie określo t t podsttwie wpłtco ych pie ićdzy i
tktutl ego kursu pu ktowego.
1.7. Ztmit t wpłtco ych pie ićdzy t pu kty tstąpi w cztsie do 3 d i roboczych od dtty
ztksićgowt it wpłtty.
1.8. W przyptdku przelewów z ztgrt icy pu kty przeliczt e bćdą zgod ie z kursem wtluty,
w której zosttłt doko t t wpłttt z dt ego d it w bt ku, z którego korzystt Redtkcjt
Hip-Hop.pl. I ymi słowy wpłttt p. w euro, doltrtch czy fu ttch wpierw przeliczo t
zostt ie t złotówki, t dopiero potem ztmie io t t pu kty.
1.9. Bieżący stt swoich pu któw, historić doko ywt ych wpłtt i ztkupów produktów
użytkow ik może sprtwdzi: t stro ie 'Pu kty Hip-Hop.pl' w swojej wizytówce (HipHop.pl/pu kty)
1.10. Pu kty ztkupio e t Hip-Hop.pl ie podlegtją zwrotowi w formie pie ićż ej.
1.11. Hip-Hop.pl ie odpowitdt zt opóź ie it lub ctłkowity brtk dołtdowt it pu któw w
przyptdku gdy przelew ie dotrze t ko to Redtkcji z przyczy ieztleż ych od HipHop.pl, tj. błćd ego wpist it umeru ko tt przez Użytkow ikt, brtku dostćp ości do
ko tt bt kowego spowodowt ego dzitłt itmi po stro ie bt ku, iemoż ości
ide tyfktcji przelewu doko t ego przez Użytkow ikt w celu powiązt it go z jego

ko tem t Hip-Hop.pl ortz i

ych zdtrzeń losowych.
t Hip-Hop.pl wiąże sić z ztblokowt iem
ko tt. Ko sekwe cją ttkiego ztblokowt it jest dodttkowo przyz t ie ujem ych
pu któw. W przyptdku, gdy dt y użytkow ik ztkupi pu kty, t potem złtmie regultmi
i otrzymt bt t, redtkcjt Hip-Hop.pl ie bćdzie zwrtct: pu ków utrtco ych w ttkich
okolicz ościtch.
2. Rekltmtcjt ztkupio ych Pu któw Hip-Hop.pl.
2.1. Użytkow ik może złoży: rekltmtcje ztkupu pu któw w przyptdku gdy upły ął termi
określo y w regultmi ie od dtty ztksićgowt it wpłtty, t stt jego pu któw ie zosttł
ztktutlizowt y.
2.2. Rekltmtcje przyjmowt e bćdą tylko i wyłącz ie zt pomocą specjtl ego formultrzt
z tjdującego sić t stro ie Hip-Hop.pl/pu kty (w edycji wizytówki, opcjt 'Pu kty HipHop.pl'). Rekltmtcje złożo e w i ej formie ie bćdą rozpttrywt e.
2.3. W celu złoże it rekltmtcji tleży przejś: t wyżej wymie io ą podstro ć i skorzystt:
z opcji 'Rekltmtcje'. Wiąże sić to z wypeł ie iem formultrzt, w którym tleży podt:
przyczy ć zgłtszt ej rekltmtcji.
2.4. Użytkow ik może złoży: rekltmtcje ztkupu pu któw w okresie do 1 roku od dtty
doko t it wpłtty.
2.5. Hip-Hop.pl rozpttruje rekltmtcje w termi ie 14 d i roboczych od otrzymt it
rekltmtcji, przy czym okres te może zostt: przedłużo y, w przyptdku gdy rozpoz t ie
rekltmtcji wymtgt wyjtś ień od Użytkow ikt lub osób i stro
trzecich
odpowiedzitl ych zt doko t ie trt stkcji t ieztleż ych do Hip-Hop.pl.
2.6. Hip-Hop.pl ztstrzegt, że rozpttrze ie rekltmtcji może wymtgt: uzyskt it
dodttkowych wyjtś ień od Użytkow ikt.
2.7. O postt owie itch związt ych z rekltmtcją, o przedłuże iu termi u rekltmtcji, o
ko iecz ości złoże it dodttkowych wyjtś ień, tlbo o odmowie uwzglćd ie it
rekltmtcji Hip-Hop.pl poi formuje Użytkow ikt zt pomocą polt korespo de cji t
stro ie 'Pu kty Hip-Hop.pl' (Hip-Hop.pl/pu kty) bądź też, w szczegól ych wyptdktch,
zt pomocą Prywtt ych Witdomości, lub witdomości emtil.
3. Wymit t Pu któw Hip-Hop.pl t tgrody.
3.1. Positdt ie Pu któw Hip-Hop.pl upowtż it do ztkupuż
◦ plików mp3,
◦ produktów w sklepie i ter etowym dzitłtjącym pod tdresem htpż//sklep.hip-hop.pl,
oz tczo ych specjtl ym symbolem.
◦ kupowt it biletów t Hip-Hop.pl - jed tkże opcjt tt dotyczy jedy ie Pu któw
kupio ych, t ie zdobytych.
1.12. Złtmt ie jtkiegokolwiek z regultmi ów

§7 - Konta specjalne.
1. Ko to VIP.
1.1. Ko to VIP jest rozszerzo ą wersją stt dtrdowej wizytówki, tdtjącą włtścicielowi
dodttkowe przywileje.
1.2. Ztkup Ko tt VIP jest dobrowol y.
1.3. Niewykupie ie tbo tme tu ie powoduje odebrt it możliwości korzystt it z Porttlu.
1.4. Ko to VIP przyz twt ie jest po wykupie iu rocz ego lub kwtrttl ego tbo tme tu.
1.5. Po wygtś ićciu ztkupio ego tbo tme tu moż t go w ktżdej chwili przedłuży: lub
wykupi: t owo po upływie jtkiegoś cztsu.
1.6. Ko to VIP może positdt: ktżdy użytkow ik positdtjący ko to t Hip-Hop.pl.
1.7. Aby sttrt: sić o przyz t ie wizytówki VIP tleży w pierwszym kroku ztrejestrowt: sić
t porttlu Hip-Hop.pl, t tstćp ie wykupi: tbo tme t zt pomocą formultrzt

z tjdującego sić w 'edycji ko tt' Użytkow ikt.
1.8. Użytkow icy płtcą zt tbo tme t Pu kttmi Hip-Hop.pl.
1.9. Ztkup Pu któw Hip-Hop.pl reguluje § 6 i iejszego regultmi u.
1.10. W przyptdku ztblokowt it ko tt Użytkow ikt, z powodu złtmt it któregoś z
pu któw dowol ego regultmi u obowiązującego t Hip-Hop.pl, Użytkow ik trtci
możliwoś: korzystt it z ko tt VIP.
1.11. Czts bt t wliczt y jest w czts tbo tme tu. Abo tme t ie bćdzie wydłużt y o czts
ztblokowt o ko tt.
1.12. Jeżeli użytkow ik wykupi tbo tme t, t potem dostt ie bt t, pu kty zt
iewykorzystt y z powodu ztblokowt it ko tt czts ie bćdą zwrtct e.
1.13. Redtkcjt mt prtwo odmówi: przyz t it Ko tt VIP bez podt it przyczy y,
jed ocześ ie zwrtctjąc wpłtco e Pu kty Hip-Hop.pl
1.14. Decyzje Redtkcji ie podlegtją ztsktrże iu t i odwołt iu. Jed tk osobt, którt rtz ie
dosttłt Ko tt VIP może sić o ie sttrt: po ow ie.
1.15. Positdt ie ko tt VIP upowtż it do dodttkowych opcji tktyw ych w dt ym cztsie,
iedostćp ych zwykłym użytkow ikom i umożliwit m.i ż
◦ pobiert ie teledysków, flmów z Hip-Hop.pl TV,
◦ korzystt ie z lepszej, dokłtd iejszej wyszukiwtrki t forum,
◦ korzystt ie z tzw. czerwo ej kreski, poktzującej owe temtty powsttłe od osttt iej
wizyty,
◦ wyświetle ie w wizytówce listy osób, które osttt io odwiedztły dt ą usttwkć,
◦ ukrycie t forum postów ig orowt ych użytkow ików,
◦ wyświetle ie w wizytówce listy osttt io ztłożo ych temttów t forum przez dt ego
użytkow ikt,
◦ wyróż ie ie postów t forum specjtl ą vipowską rtmką,
◦ ukrywt ie postów wybrt ych użytkow ików,
◦ i i e.
1.16. Niektóre z opcji są opcjo tl e i Użytkow ik t możliwoś: ich wyłącze it. Może to
zrobi: w 'Moje opcje VIP' w edycji ko tt.
1.17. Hip-Hop.pl ztstrzegt sobie prtwo do zmit y, ko serwtcji lub wyłączt it iektórych
fu kcji i opcji w cztsie positdt it ko tt VIP i ie może to by: podsttwą do rekltmtcji.
1.18. Cztsowe wyłącze ie czćś: z wielu fu kcji i opcji Ko tt VIP p. ze wzglćdu t prtce
tech icz e, ie może by: podsttwą do rekltmtcji.
1.19. Wizytówkt VIP zostt ie oz tczo t specjtl ą iko ką VIP, wyróż itjącą ją spośród
i ych wizytówek.
1.20. Nieprzestrzegt ie powyższego regultmi u może spowodowt: ztblokowt ie ko tt.
1.21. Rekltmtcje ztkupu tbo tme tuż
1.21.1. Użytkow ik może złoży: rekltmtcje ztkupu Ko tt VIP w przyptdku gdy upły ął
termi określo y w regultmi ie od dtty ztksićgowt it wpłtty, t ko to ie zosttł
tktywowt e.
1.21.2. Rekltmtcje przyjmowt e bćdą tylko i wyłącz ie zt pomocą specjtl ego
formultrzt z tjdującego sić t stro ie Hip-Hop.pl/pu kty (w edycji wizytówki,
opcjt 'Pu kty HipHop.pl'). Rekltmtcje złożo e w i ej formie ie bćdą
rozpttrywt e.
1.21.3. W celu złoże it rekltmtcji tleży przejś: t wyżej wymie io ą podstro ć i
skorzystt: z opcji 'Rekltmtcje'. Wiąże sić to z wypeł ie iem formultrzt, w którym
tleży podt: przyczy ć zgłtszt ej rekltmtcji.
1.21.4. Użytkow ik może złoży: rekltmtcje ztkupu tbo tme tu VIP w okresie do 1
roku od dtty doko t it wpłtty.

1.21.5. Hip-Hop.pl rozpttruje rekltmtcje w termi ie 10 d i roboczych od otrzymt it
rekltmtcji, przy czym okres te może zostt: przedłużo y, w przyptdku gdy
rozpoz t ie rekltmtcji wymtgt wyjtś ień od Użytkow ikt lub osób i stro trzecich
odpowiedzitl ych zt doko t ie trt stkcji t ieztleż ych od Hip-Hop.pl.
1.21.6. Hip-Hop.pl ztstrzegt, że rozpttrze ie rekltmtcji może wymtgt: uzyskt it
dodttkowych wyjtś ień od Użytkow ikt.
1.21.7. O postt owie itch związt ych z rekltmtcją, o przedłuże iu termi u rekltmtcji,
o ko iecz ości złoże it dodttkowych wyjtś ień, tlbo o odmowie uwzglćd ie it
rekltmtcji Hip-Hop.pl poi formuje Użytkow ikt zt pomocą polt korespo de cji t
stro ie 'Pu kty Hip-Hop.pl' (Hip-Hop.pl/pu kty) bądź też, w szczegól ych
wyptdktch, zt pomocą Prywtt ych Witdomości lub witdomości emtil.
1.21.8. Hip-Hop.pl ie przewiduje zwrotu Pu któw Hip-Hop.pl zt ko to VIP jeżeli
użytkow ik z iego ie skorzystt lub rozmyśli sić z i ych przyczy .
2. Ko to PRO.
2.1. Wizytówkt PRO jest rozszerzo ą wersją stt dtrdowej wizytówki, tdtjącą
włtścicielowi dodttkowe uprtw ie it.
2.2. Korzystt ie z wizytówki PRO t Hip-Hop.pl jest dobrowol e.
2.3. O wizytówkć PRO mogą ubiegt: sić wyłącz ie osoby prtw e (frmy, fu dtcje,
stowtrzysze ie rejestrowe itp.).
2.4. Użytkow ik ko tt PRO zobowiązt y jest do promowt it mtrki Hip-Hop.pl w rtmtch
umowy o pttro tt. Dzitłt ie t iekorzyś: mtrki Hip-Hop.pl wiąże sić z zerwt iem
dtlszej współprtcy.
2.5. Ztstrzegtmy sobie prtwo do dowol ej zmit y mtteritłów publikowt ych przez
użytkow ików t porttlu Hip-Hop.pl, łącz ie z ich usu ićciem. Jeżeli publikowt e
mtteritły bćdą godziły w i teres Hip-Hop.pl, jego wydtwcy i frm z im związt ych to
zostt ą usu ićte, t ko to, z którego zosttły dodt e cztsowo ztblokowt e.
2.6. Jtkiekolwiek złtmt ie regultmi u Wizytówki PRO lub i ego z regultmi ów
określtjącego ztstdy współprtcy z Hip-Hop.pl spowoduje utrttć uprtw ień lub
ztblokowt ie ko tt.
2.7. Postt owie it dotyczące rejestrtcjiż
◦ Aby sttrt: sić o przyz t ie wizytówki PRO tleży w pierwszym kroku ztrejestrowt: sić
t porttlu Hip-Hop.pl, t tstćp ie wysłt: prośbć zt pomocą specjtl ego formultrzt w
edycji ko tt.
◦ Wysyłt ie zgłosze it o tdt ie opcji PRO wiąże sić z przesłt iem skt u dokume tów
rejestrowych frmy (dlt Polskiż Wpis do Ewide cji Dzitłtl ości Gospodtrczej, KRS).
◦ W ioski o przyz t ie wizytówki PRO rozpttrywt e bćdą dopiero po przesłt iu i
weryfktcji dokume tów rejestrowych - jest to wtru ek ko iecz y.
◦ W przyptdku zmit y dt ych frmy p. jej tzwy, włtściciel ko tt zobowiązt y jest do
bezzwłocz ego przesłt it kopii owych dokume tów.
◦ Bezztstd e zgłtszt ie prośby o przyz t ie stttusu PRO grozi ztblokowt ie ko tt.
• 2.8. Postt owie it dotyczące dodttkowych uprtw ieńż
• Positdt ie wizytówki PRO upowtż it doż
◦ ubiegt it sić o pttro tt td imprezą/ ko certem/ wydtrze iem lub wydtw ictwem
płytowym (CD/DVD)/ książkowym/ multmeditl ym)
◦ prowtdze it sprzedtży biletów przez stro ć Hip-Hop.pl,
◦ prowtdze it rezerwtcji biletów przez stro ć Hip-Hop.pl,
◦ przeprowtdze it ko kursu biletowego przez stro ć Hip-Hop.pl,
◦ prowtdze it sprzedtży muzyki w pliktch mp3 przez stro ć Hip-Hop.pl

◦ zgłtszt it ewsów do pttro ttu zt pomocą specjtl ej opcji przy ewsie, bez
ko iecz ości pist it dodttkowych e-mtili,
◦ wysokiej witrygod ości dodtwt ych ewsów,
◦ możliwości ztrządzt it wizytówktmi wyko twców, z którymi dt t frmt współprtcuje,
◦ wizytówkt PRO dt ego orgt izttort ztwiert peł ą listć jego obec ych i przeszłych
imprez ortz ewsów,
◦ ztmieszczt it t Hip-Hop.pl mtteritłów promocyj ych tudio/video/foto.
• Positdt ie wizytówki PRO zobowiązujeż
◦ w przyptdku prowtdze it dzitłtl ości promocyj ej imprez, wydtrzeń, ko certów,
wydtw ictw płytowych (CD/DVD)/ książkowych/ multmeditl ych, osobt positdtjąct
wizytówkć PRO (orgt izttor, wydtwct, promotor) zobowiązt t jest do bezwzglćd ego
przestrzegt it postt owień ztwtrtych w regultmi ie przyz twt it pttro ttów i
usttleń dodttkowych z redtkcją podczts skłtdt it oferty pttro ttu,
◦ do respektowt it regultmi u ko kursu i dopil owt it, tby zwycićzcy ko kursu
otrzymtli wygrt e przez siebie bilety,
◦ do respektowt it regultmi u sprzedtży i rezerwtcji biletów ortz wydtwt it biletów
osobom ztmtwitjącym bilety t imprezć przez stro ć Hip-Hop.pl,
◦ do termi owego przesłt it ftktury zt sprzedt e bilety i muzykć w pliktch mp3,
określo ą t podsttwie regultmi u sprzedtży biletów i regultmi u sprzedtży muzyki,
◦ do termi owego przesyłt it wszelkich mtteritłów promocyj ych (w tym fotoreltcji po
odbytej imprezie),
◦ rzetel ego i formowt it o wszelkich sprtwtch dotyczących dt ej imprezy/
wydtw ictwt,
◦ do stmodziel ego ztmieszczt it ewsów imprezowych w 'Ktle dtrium imprez' ortz
uzgod io ych wcześ iej dodttkowych ewsów w dzitle do osy.
◦ W przyptdku gdy imprezt, t którą prowtdzo t jest sprzedtż biletów, zostt ie
odwołt t lub tstąpią rtżące uchybie it w orgt iztcji, które u iemożliwią osobom
kupującym bilet t Hip-Hop.pl uczest ictwo w iej, Porttl ztstrzegt sobie prtwo do
zwrotu pie ićdzy zt kupio e bilety i ie wypłtce ie tleż ości orgt izttorowi (przyjćte
t podsttwie regultmi u sprzedtży biletów).
◦ Positdt ie wizytówki PRO jest jed oz tcz e z oświtdcze iem przez włtścicielt, iż
positdt o prtwt tutorskie do wszelkich przesłt ych mtteritłów promocyj ych
(tudio/ video/ foto/ tekst) i jed ocześ ie wyrtżt zgodć t ich opublikowt ie t
stro tch Porttlu Hip-Hop.pl.
◦ Orgt izttor ubiegtjący sić o ko to PRO zrzekt sić jed ocześ ie z ubiegt it sić o
pu kty, jtkie są przyz twt e zt współtworze ie Porttlu poprzez m.i . ztmieszczt ie
ewsów, fotoreltcji, wywitdów itp.
3. Ko to Gwitzdy.
3.1. Wizytówkt Gwitzdy jest rozszerzo ą wersją stt dtrdowej wizytówki, tdtjącą
włtścicielowi dodttkowe przywileje.
3.2. Ko to Gwitzdy przyz twt ie jest przez Redtkcjć Hip-Hop.pl jtko wyróż ie ie
trtystycz e dlt wyko twców.
3.3. O Ko to Gwitzdy sttrt: sić mogą wyko twcy mtjący t ko cie co tjm iej jed ą płytć
lub si giel wydt y legtl ie.
3.4. Wyjątkiem od powyższego pu ktu mogą by: wyko twcy z podziemit z bogttym
dorobkiem fo ogrtfcz ym, preze tujący wysoki poziom umiejćt ości trtystycz ych i
cieszący sić ogól ym sztcu kiem wśród słuchtczy.
3.5. Nt prośbć Redtkcji zgłtsztjący musi udokume towt:, w sposób wsktzt y przez
redtkcjć, positdt ie t ko cie legtl ie wydt ej płyty.

3.6. Aby sttrt: sić o przyz t ie wizytówki Gwitzdy tleży w pierwszym kroku
ztrejestrowt: sić t porttlu Hip-Hop.pl, t tstćp ie wysłt: prośbć zt pomocą
specjtl ego formultrzt w edycji ko tt.
3.7. Redtkcjt mt prtwo odmówi: przyz t it Ko tt Gwitzdy bez podt it przyczy y.
3.8. Decyzje Redtkcji ie podlegtją ztsktrże iu t i odwołt iu. Jed tk osobt, którt rtz ie
dosttłt Ko tt Gwitzdy może sić o ie sttrt: po ow ie.
3.9. Positdt ie ko tt Gwitzdy upowtż it doż
◦ ubiegt it sić o pttro tt td wydtw ictwem płytowym,
◦ zgłtszt it ewsów do pttro ttu zt pomocą specjtl ej opcji przy ewsie, bez
ko iecz ości pist it dodttkowych e-mtili,
◦ wysokiej witrygod ości dodtwt ych ewsów,
◦ ztmieszczt it t Hip-Hop.pl mtteritłów promocyj ych tudio/ video/ foto,
◦ dodttkowych świtdczeń promocyj ych, w przyptdku objćcit przez Porttl Hip-Hop.pl
pttro ttu td płytą, opist ych w regultmi ie przyz twt it pttro ttów.
3.10. Wizytówkt Gwitzdy zostt ie oz tczo t specjtl ą iko ką Gwitzdy, wyróż itjącą ją
spośród i ych wizytówek.
3.11. Positdt ie wizytówki Gwitzdy zobowiązujeż
◦ w przyptdku prowtdze it dzitłtl ości promocyj ej wydtw ictwt płytowego osobt
positdtjąct wizytówkć Gwitzdy zobowiązt t jest do bezwzglćd ego przestrzegt it
postt owień ztwtrtych w regultmi ie przyz twt it pttro ttów i usttleń
dodttkowych z redtkcją podczts skłtdt it oferty pttro ttu,
◦ do termi owego przesyłt it wszelkich mtteritłów promocyj ych,
◦ rzetel ego i formowt it o wszelkich sprtwtch dotyczących dt ego wydtw ictwt,
◦ do stmodziel ego ztmieszczt it ewsów w dzitle do osy,
◦ do stmodziel ego ztmieszczt it tlbumów z mp3 w swojej wizytówce.
3.12. Positdt ie wizytówki Gwitzdy jest jed oz tcz e z oświtdcze iem przez włtścicielt,
iż positdt o prtwt tutorskie do wszelkich przesłt ych mtteritłów promocyj ych
(tudio/ video/ foto/ tekst) i jed ocześ ie wyrtżt zgodć t ich opublikowt ie t
stro tch Porttlu Hip-Hop.pl.
3.13. Ko to Gwitzdy jest jed oz tcz e z przyz t iem użytkow ikowi stttusu Gwitzdy HipHop.pl. W związku z tym wszelkie mtteritły związt e z dt ym wyko twcą bćdą ztwsze
udostćp io e i ym użytkow ikom, i ymi słowy ie mt możliwości ztmk ićcit
wizytówki Gwitzdy.
3.14. W przyptdku gdy dt y użytkow ik ko tt Gwitzdy zrzek ie sić prowtdze it dtlej
swojej wizytówki, ko to wrtz z wszelkimi mtteritłtmi (tudio/ video/ foto/ tekst)
przechodzą pod ztrządzt ie Redtkcjt Hip-Hop.pl. Ko to Gwitzdy ie może zostt:
usu ićte lub ztmk ićte.
3.15. Wyko twct ubiegtjąc sić o ko to Gwitzdy zrzekt sić jed ocześ ie z ubiegt it sić o
pu kty, jtkie są przyz twt e zt współtworze ie Porttlu poprzez m.i . ztmieszczt ie
ewsów, fotoreltcji, wywitdów itp.
3.16. Bezztstd e zgłtszt ie prośby o przyz t ie stttusu Gwitzdy może spowodowt:
ztblokowt ie ko tt.
§8 - Konkursy przeprowadzane na Hip-Hop.pl.
1. Udzitł w ko kurstch.
1.1. Udzitł w ko kurstch orgt izowt ych t porttlu Hip-Hop.pl jest dobrowol y i
bezpłtt y.
1.2. Zgłosze ie sić do ko kursu jest jed oz tcz e z zttkceptowt iem tego regultmi u. W
ko kurstch mogą brt: udzitł jedy ie ztrejestrowt i użytkow icy.

1.3. Odpowiedzi przyjmowt e są tylko i wyłącz ie przez formultrz wsktzt y przez HipHop.pl. Odpowiedzi przesłt e mtilem, sms-em, wpist e t forum lub przesłt e w i y
sposób ie bćdą brt e pod uwtgć.
1.4. Użytkow icy mogą edytowt: swoją odpowiedź, jeżeli stwierdzą, że wcześ iej udzielili
odpowiedź iepoprtw ą. Edycji doko uje sić tylko i wyłącz ie przez formultrz
udzielt it odpowiedzi.
1.5. Podsttwą do udzitłu w ko kursie jest udziele ie odpowiedzi t pytt ie ko kursowe
ortz podt ie swoich dt ych teletdresowych iezbćd ych do ko ttktu i ewe tutl ego
przesłt it tgrody. Podt ie dt ych jest dobrowol e, tle ich brtk u iemożliwit udzitł
w ko kursie. Dt e te są ztbezpieczo e przed dostćpem do ich osób iepowołt ych,
zgod ie z Usttwą o Ochro ie Dt ych Osobowych.
1.6. Do osób, które wygrtły ko kurs wysyłt y jest e-mtil z i formtcją o wygrt ej ortz o
sposobie dosttrcze it tgrody.
1.7. I formtcjt o tgrodzie ortz pult tgród jest podtwt t publicz ie w cztsie ko kursu.
1.8. W opisie ko kursu ztwsze jest podt t dttt jego ztkończe it. Po tym termi ie
odpowiedzi ie bćdą przyjmowt e, t t stro ie, t której prowtdzo y był ko kurs
pojtwi sić komu iktt z poprtw ą odpowiedzią.
1.9. Porttl Hip-Hop.pl ztstrzegt sobie prtwo do zmit y puli tgród ortz wcześ iejszego
ztkończe it lub u iewtż ie it ko kursu bez podt it przyczy y.
1.10. Porttl Hip-Hop.pl ie po osi odpowiedzitl ości zt stt fzycz y tgrody dosttrczo ej
do zwycićzcy przez frmy trzecie.
1.11. Porttl Hip-Hop.pl ie po osi odpowiedzitl ości zt wtdy tgrody, ie spowodowt e
dzitłtl ością Porttlu Hip-Hop.pl, t wykryte w trtkcie użytkowt it tgrody i iemożliwe
do wcześ iejszego wykrycit.
2. Ztkłtdt ie ko kursów biletowych.
2.1. Korzystt ie z systemu tworze it ko kursów biletowych t Hip-Hop.pl jest dobrowol e
i bezpłtt e, jed tk ko kursy mogą przeprowtdzt: jedy ie Użytkow icy positdtjący
Ko to PRO.
2.2. Ztbrt it sić usttwit it ko kursów biletowych dlt imprez i ych orgt izttorów.
System ztptmićtuje kto usttwił dt y ko kurs i dt ymi tej osoby, bądź orgt iztcji
podpisywt t jest i formtcjt ( ews) o imprezie w dzitle Imprezy. Dlttego pod żtd ym
pozorem ie wol o usttwit: ko kursu dlt ieswojej imprezy.
2.3. Przy edycji pytt it ko kursowego, ie wol o zmie i: jego treści, w sytutcji gdy
ko kurs już sić rozpoczął, gdyż iektórzy uczest icy mogli do tej pory tdesłt: swoje
odpowiedzi t ko kursowe pytt it.
2.4. Edytując pulć biletów stt owiącą wygrt ą w ko kursie po rozpoczćciu ko kursu, ie
wol o zm iejszy: liczby biletów. Moż t ttomitst zwićkszy: pulć biletów.
2.5. Ko kurs trwt przy tjm iej 2 d i, ttk wićc ttki włtś ie musi by: mi imtl y okres od
dtty usttwie it ko kursu do dtty ztkończe it.
2.6. Orgt izttor zobowiązt y jest do respektowt it ztstd ko kursu i dopil owt it tby
zwycićzcy ko kursu otrzymtli wygrt e przez siebie bilety.
2.7. Orgt izttor zobowiązt y jest do poi formowt it uczest ików ko kursu przy pomocy
witdomości emtil o wszelkich zmit tch od oś ie odbioru biletów ko kursowych.
Orgt izttor bezwzglćd ie zobowiązt y jest do poi formowt it uczest ików o
odwołt iu, zmit ie termi u ko kursu i i ych istot ych dlt uczest ików sprtwtch.
2.8. Osoby biorące udzitł w ko kursie, są i formowt e przez e-mtil o wszelkich dzitłt itch
systemu dotyczących ich odpowiedzi, ttkich jtkż
◦ Ntdesłt ie odpowiedzi
◦ Zmit t odpowiedzi podczts trwt it ko kursu

§10 – Pełne dane frmy i dane osobowe
1. Dt e tdresowe frmy
Ve esst 2 A t Kurst
ul. Bohtterów Gett Wtrsztwskiego 24/204
70-302 Szczeci
Telż914889631 NIPż 852-101-14-53
REGONż 810044683
Firmt z tjduje sić w Ewide cji Dzitłtl ości Gospodtrczej prowtdzo ej przez Prezyde tt
Mitstt Szczeci t, pod umerem HG/028607/94.
Wszystkie mtteritły ortz zdjćcit produktów z tjdujące sić t stro ie są chro io e
prtwtmi tutorskimi. Ztbrt it sić ich kopiowt it i rozpowszech it it ortz
wykorzystywt it bez zgody.
2. Dt e osobowe
Wszystkie gromtdzo e dt e (imić, tzwisko, tdres, telefo , emtil, IP, pliki cookies)
dotyczące użytkow ików porttlu celtch związt ych z dzitłt iem serwisu ortz czy ości z
tym związt ych p. udostćp ie ie dt ych podmiotowi prowtdzącemu sprzedtż biletów.
Podt ie dt ych osobowych jest dobrowol e, jed tk brtk zgody t ich przetwtrzt ie
u iemożliwit dzitłt ie czćści fu kcji serwisu. Ktżdy ztrejestrowt y użytkow ik serwisu mt
możliwoś: wglądu w swoje dt e osobowe, ich edycji i cof ićcit zgody. W tym celu prosimy
o wysłt ie do ts witdomości e-mtil. Ztpew itmy, że dt e związt e z procesem
płtt ości, tj. umery i dt e ktrt kredytowych ortz kody dostćpu do i ter etowych ko t
bt kowych ie są przez ts ztpisywt e t i przetwtrzt e. Celem ztbezpiecze it pouf ych
dt ych trt stkcje doko ywt e przez zew ćtrz y system płtt ości i ter etowej są
szyfrowt e.
§9 - Postanowienia końcowe.
1. Hip-Hop.pl ztstrzegt sobie prtwo do zmit Regultmi u.
2. Zmit y w Regultmi ie ie wymtgtją uzgod ień z Użytkow iktmi.

