Welcome to the FASH application!
These Regulations govern the use by users of the FASH application and
contains information about the site, described in brief below. Create an account on
FASH or using it means acceptance of these Regulations.
The FASH application is a product provided by FASH Sp. Z o. o. located in
In Warsaw. Therefore, these Regulations constitute an agreement between the user and FASH
Sp. Z O. O. with its registered office in Warsaw.
The application consists of the following elements (application):
•We offer the possibility of creating fashion content, sharing it with others
users and making contacts with people of similar
interests.
Fashion defines our personality, thanks to the FASH application you can express it.
One of the manifestations of this approach is the presentation of content, functions, offers and
accounts,
that can interest users and provide them with different possibilities
use the application based on their in-app and off-site activities.
We enable users to develop their passion for fashion by making it available
an application that allows you to create fashion contests, participate in
international challenges and winning points and cups, which in
the future can be exchanged for in-kind prizes or shopping vouchers
our partners.
•We ensure the safety of using our application.
We develop and use tools and provide our members with our tools
community means to use the site in a secure manner.
•We have systems to deal with fraud and violations
our Regulations and rules as well as cases of inappropriate behaviors.
Each user has the opportunity to submit both content, images and others
users violating the website's rules.
Content that violates site regulations is removed by the administrator in
24 hours from reporting the problem to our team.
•Vulgar content or violating the rules contained in the regulations may be reported
by sending an e-mail with the note "APPLICATION" to the address fash@fash.love

We care about tailoring the application to your needs.
To be able to share our application on a global scale, we must store and
transfer data between different systems around the world, including outside
country of user's residence. Such infrastructure may be owned or
can be operated by FASH SP. ZOO or their affiliates.
•We present the brands, products and services you care about.
We use data from the FASH application to provide our users
contests and services as close as possible to their preferences.

•Research and innovation.
We use the information we have available to analyze our website and
cooperation with other entities in research on its improvement and over
contribution to the good of the community.
Regulations for the provision of services available under FASH
I. GENERAL REGULATIONS
I.1. These regulations (hereinafter: "Regulations") specify the rules, conditions and scope
use of the mobile application Fash intended for mobile devices from
iOS or Android operating system (hereinafter: " Application „).
I.2. The regulations referred to in the point above are regulations in the meaning of art.
8 of the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (i.e., Journal of Laws from
2013, item 1422).
I.3. The owner and operator of the Application, as well as the service provider provided for her
through the services is the company FASH SP. Z OO with its registered office in Warsaw (02-993)
at ul. Nad Wilanówką 14, entered into the register of entrepreneurs
by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Department
KRS under the KRS number: 0000737956, Tax Identification Number: 9512464807 (hereinafter:
" Operator ")
I.4. Services provided through the Application include in particular:

a) Creating fashion contests
b) Presenting their fashion stylizations
c) Bran shares in contests
d) Voting for stylization
e) Purchasing additional functions and points
I.5. The application is available for download from official online stores:
a) App Store (for iOS)
b) Google Play (for Android)
I.6. Once the application has been downloaded and installed on the device, it is concluded
contracts for the provision of electronic services as part of the use of the Application
between the Operator and the User.
I.7. Downloading the Application with the source given in point 1.5 is completely free of charge.
Paid functionalities are clearly marked in the application and completely optional.
The user has full knowledge about the amount of costs and benefits of
use of payable functionalities.
I.8. Data transmission costs required for downloading, installation, commissioning and
use of the Application is covered by its Users on its own
based on contracts concluded with telecommunications or other operators
Internet service providers. The user is responsible for
any payment for the use of data transmission, necessary for
using the Application. The Operator recommends Application Users to use

applications or operating system functions involving the measurement of quantity
transmitted data.
I.9. The application, all materials contained in it, information, layout presented
content, logos, graphic elements and trademarks are the subject of rights
exclusive of the Operator or its business partners and are protected
legal.
II. TECHNICAL REQUIREMENTS AND RULES OF ACCESS
II.1. The application is available to all persons using mobile devices,
which devices meet the technical requirements indicated below, and for which
above. people will download the Application from the appropriate app store and properly
it will start it.

II.2. User's mobile device on which the Application should be launched
it should meet the following technical requirements for the system
operating:
a) ios 10 or newer for devices with iOS
b) Android 5.0 or newer for ANDROID devices
II.3. Downloading and installing the Application from sources other than those indicated above
constitutes
violation of the Regulations. The above provision does not apply to mobile devices
Users on which the application was pre-installed at the factory, and the Operator
he agreed.
II.4. It is necessary to be active to run and properly run the Application
Internet connection.
II.5. In order to use the functionality of the Application, the User should make the previous one
registration using the Application or have a Facebook / Google account.
II.6. The User uses the Application voluntarily, on his own responsibility - including
among others The operator is not responsible for:
a) damages, lost profits resulting from infringement of rights by users
third parties;
b) damage, lost profits arising from disruptions in accessibility
all or individual functionalities of the Application;
c) Internet services, applications and websites provided by third parties
II.7. The operator is not responsible for limitations or technical problems
in teleinformation systems used by mobile devices
users that prevent or restrict users from using
Application and services offered through it.
III. END OF USING THE APPLICATION
III.1. Users can stop using the Application at any time, in
especially if they do not accept the changes introduced in this
Regulations, Privacy Policy or modification of the Application.
Cessation using the Application requires its removal from the mobile device

IV. GENERAL RULES FOR USING THE APPLICATION
IV.1. Users are required to use the Application in a manner consistent with
applicable law, Regulations and regulations of stores, of which
the FASH application has been downloaded as well as the rules of social intercourse, including
general principles of using the Internet and mobile applications.
The user is obliged in particular to:
A) using the Website in a way that does not interfere with its functioning, in
in particular through the use of specific software or devices;
B) use the Website in a way that is not harmful to other Users or for
FASH, respecting their rights.
IV.2. Complaints about the manner and scope of the service can be submitted by e-mail
or in writing on the terms set out in these regulations.
IV.3. The website is a social enterprise, it does not carry out editorial analysis,
Content created by the User, and therefore each Website User
You have the right to use Content only available in it
within the scope of fair personal use. Provisions of the Copyright Act and
related rights of February 4, 1994 are applicable in this respect.
IV.4. By registering, the User declares that he has the permission or consent
required by law (in particular proprietary copyrights, licenses
and consent for the use of images) to comply with the law and the Regulations
participate in the Website (sharing photos, videos and graphics on the Website) and no
it will violate any rights of third parties and agree to:
A) to use the information and image they have entered
personal embodied in photos and graphics as part of his Account
User.
B) publication of information about the content (including photos) of the User's Account in
within the editorial sections and / or rankings on the Website and / or FASH application on
facebook.com.
IV.5. Modifying, forwarding, copying, distribution, display,
reprinting, submitting, sub licensing, creation of collective works from
content contained on the Website, as well as the return and sale of these materials is not
acceptable - unless on the basis of an appropriate authorization
granted by the authorized entity.
IV.6. Users are obliged to immediately notify the Operator about each
if their rights are violated in connection with the use of the Application.
IV.7. The User uses the Application voluntarily, on his own responsibility and
should ensure the possibility of proper functioning of the Application in the field of depending on
the User (eg proper functioning of the device)
mobile, using settings to receive current calls
notifications from the Application, etc.). For the operation of services, applications and websites
other than the Application the responsibility is borne by their suppliers.

IV.8. The operator is not responsible for limitations or technical problems
in teleinformation systems used by mobile devices
Users that prevent or restrict users from using
Application and services offered through it.
V. Conclusion and termination of the contract
V.1 Agreement for the provision of Website services concluded between the User and
The service is concluded for an indefinite period from the date of registration and may
be terminated at any time by the User with effect
immediately.
V.2 Submitting a declaration of will by the User to terminate the contract
follows an email sent to the Administrator via email fash@fash.love
V.3. Notwithstanding the above, the User is entitled to
Consumer is entitled to a consumer within the meaning of the provisions of the Civil Code
withdraw from the contract for the provision of Website services, without giving reasons, in
14 days from the date of its conclusion. The right to withdraw from the contract
The User performs by submitting an appropriate statement in the form
electronic - by e-mail sent to the above e-mail address - or in the form
writing.
V.4. FASH reserves the right to terminate the Contract with effect
immediate:
a.) in the event of non-performance or improper performance of this contract by
User, including in the event of violation by the User of the provisions
Regulations or provisions of mandatory law - after
FASH's previous warning to the User that in the case
continuation by the User of violations of the contract concluded with him
the provision of application services will be terminated - termination
contract may take place as long as the warning proves to be ineffective.
b.)at any time in case of gross violation of the Regulations
by the User or in connection with the decision to cease making available
application, about which the user will be immediately informed.
V.5 Sales of a User Account, its name (nickname) and rights to use
its functionality by the User is prohibited and will be treated as
gross violation of the Regulations resulting in blocking the Account and
civil and criminal liability.
VI FASH is not responsible for:
a.) content transmitted and published on the Website by Users,
among others for their authenticity, reliability and authenticity of photography, if only
it will block access to them in the mode and on conditions specified in law
Polish,
b.) events and events that may or may have occurred in the world
real between Users read through
Service and for any reasons, as well as users
concluding a cooperation agreement,
c.) providing password and data to authorized persons, based on
relevant legal provisions,
d.) damages caused as a result of the User's failure to comply with the provisions
Regulations,

e.) authenticity of information and data provided by Users to
Website or information about Users made available to clients,
f.) damages caused as a result of third party interference, malfunction
external factors and other systems (e.g. networks
telecommunications) independent of FASH,
g.) damage resulting from access to the User's Account
unauthorized, which are a consequence of circumstances independent of
FASH,
h.) breaks in the functioning of the Website occurred due to technical reasons
(maintenance, inspection, replacement of equipment) or independent of FASH,
and loss of data caused by hardware or system failure or other
circumstances independent of FASH,
j.) User's damages caused by threats existing on the Internet,
such as taking over passwords by outsiders, hacking into the system, or
infection with the User's system viruses.
VII During using FASH It is unacceptable to:
a) taking actions related to the use by the User
obtained through the Website, information about others
Users and actions involving the use of any
function of the Website for placing in it or sending commercial information
(so-called Spam).
VIII FASH reserves the right to:
a.the use of cookie technology and other similar technologies for the purpose
providing the application and functionality in accordance with the Regulations,
b.periodically disabling the Website's availability for its extension or
maintenance,
c.occasional short breaks in access to the Website without providing
reasons
d.changes in the parameters of the User's Account as well as functional features and possibilities
the service,
e.terminate the provision of the Services at any time by closing the part
or the entire Website, after publishing on the Website proper
information
f. to block a given User from using the Website on time
unspecified, in the case of intentional or deliberate violation
Regulations, obstructing the work of using the Website or using it
another User,
g. to waive the enforcement of any point of the Regulations, if
the violation of the Regulations is insignificant and its degree allows such
waiver,

h.remove:
- Content that contains phrases or terms commonly recognized
- for vulgar (Article 3 of the Polish language Act of October 7, 1999)
or phrases or terms commonly considered offensive or potentially
violate the personal rights of third parties,
- In case of violation of the regulations, the content will be removed from the application in
24 hours from receipt of a reliable report as to
unlawfulness of the Content published by the User
IX Privacy policy

IX 1. FASH respects the right of Internet Users to their privacy. He cares that
special care for the protection of personal data and applies appropriate
technological solutions preventing interference in Users' privacy
by third parties. FASH strives to make every User using
The service felt completely safe.
IX 2 FASH reserves the right to disclose selected information about
User to authorities or third parties who will submit a request for granting
such information, based on an appropriate legal basis, in particular

if criminal proceedings are instituted against the User,
administrative or civilian activities related to any activity
User on the Website.

IX 3 FASH reserves the right to disclose at the request of the authorized body
the identity of the User and all information in accordance with generally
applicable law.
IX 4. FASH processes information about the User with behavior
applicable in this area of law, in particular in the case of
processing of personal data, in accordance with the Regulation of the Parliament
European Union and the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on protection
individuals in connection with the processing of personal data and in the case
the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC
(general regulation on data protection), the Data Protection Act
personal data of 10 May 2018 and the Act of 18 July 2002 on
providing services electronically, when required by law
security.
IX 5 Detailed information on the protection and processing of personal data
Users are included in the PRIVACY POLICY.
IX 6. The User retains all ownership rights to his or her own Content, however
should grant limited FASH license rights and other users
Service. The user posting the same content on the site provides:
a) FASH unlimited territorially, non-exclusive, free, transferable
license (with the right to sub-license) for the use of Content, reproduction of such
Content, their dissemination, compilation of works based on them
dependent, their issuing or performance in connection with the benefit
Services and running FASH activities, including to promote and
disseminate the Services in part or in whole (including dependent works).

b.) Each user of the Service - unlimited territorially,
a non-exclusive, free license to access its Content
through the Website.
c.) The above licenses granted by the User in relation to the Content
they expire when the User stops using the application.

X Final Provisions:
FASH will do its best to make the app and all services
made available through it acted continuously without any
interference.
X 2. None of the provisions of these Regulations affect statutory rights
user as a consumer, and the User can not have such rights on the way
change or cancel them.
X 3.Services are provided "in the state in which they are", which is why FASH does not provide
The user guarantees or guarantees to the user
range.
X 4. In particular, FASH does not make statements or assurances to the User that:
the User's use of the Services will meet the User's expectations,
Your use of the Services will be uninterrupted, timely,
safe or free of defects,
information obtained by the User as part of his use of
The website will be accurate or reliable, and that the defect of action or
the functionality of the software provided to the User in the framework of
The website will be removed.
X 5.The Terms, conditions or other provisions do not apply to the Services
(such as, inter alia, implied conditions as to satisfactory quality, compliance with
destiny or description), which have not been clearly recorded in
hereby Regulations.
X 6. None of the provisions of these Regulations shall result in the exclusion of either
limitation of FASH's liability for losses which, according to law
proper is not subject to exclusion or limitation.
7. Subject to the general wording contained in Article 9.6 above,
FASH does not bear responsibility towards the User for:
• indirect or consequential losses that the User may incur. Through losses
such should be understood loss of profit (both directly and
indirectly), loss of reputation or good reputation of the company, as well as loss
data by the User;
•losses and damages incurred by the User as a result of:
reliance by the User on completeness, accuracy or existence
any advertisement or as a result of entering by the User
in any relationship or conclusion of a transaction with a client-sponsor,
changes that FASH may introduce to the Website or temporarily or
permanent cessation of the Services (or resignation from any elements of the Website);

removing, damaging or not keeping Content and other data
communication maintained or transmitted as part of the use
by the user from the Website;
failure to provide correct account data by the FASH User

User;
non-compliance by the User with the security and confidentiality principle
password or FASH account details;

X 8Limitation of FASH's liability to the User in the above
Article 9.7. it applies regardless of FASH's pre-emption
losses and the fact that FASH should have been able to do so
case.
X 9. FASH reserves the right to transfer or commission all or part of it
your rights and obligations resulting from the Regulations. In this case
procedure for the third party to join all or part of the rights and obligations
under the terms and conditions of the Agreement will take place under generally
legal provisions of the Republic of Poland.
X 10. The Regulations may be subject to change on terms specified in the Regulations.
X 11. FASH reserves the right to change the Regulations if:
• changes in legal provisions regulating the provision of services provided
electronically by FASH affecting mutual rights and
contractual obligations between the user and FASH or change
interpretation of the above provisions of law as a result of court rulings,
decisions, recommendations or recommendations appropriate in the given area of offices
or bodies;
•changes in the scope and / or provision of services by electronic means, to which
the provisions of the Regulations shall apply by introducing new or
withdrawal of existing services by the Website.
•changes in the method of providing services by electronic means caused
technical or technological, business or
safety;
X 12. Every User will be informed about changes to the Regulations 30 days before
entry into force of the new provisions of the Regulations, by FASH by road
electronic.
X 13. FASH reserves the right to completely cease to provide the Services in
Website without giving reasons, after informing Users about
making such a decision.
X 14. The User may at any time opt out of using the Website, in
especially if he does not accept the changes made to the content
Regulations.
X 15. The User obtains free access to these Regulations in each
time via the link placed in the footer of the Website, in
a form that allows reading it.
X 16. In matters not covered by the Regulations, they apply in particular
provisions of the Act and the Civil Code.
X 17. Regulations come into force on November 23, 2018.

Witamy w aplikacji FASH!
Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie przez użytkowników z aplikacji FASH oraz
zawiera informacje dotyczące serwisu, opisane w skrócie poniżej. Utworzenie konta na
FASH’u lub korzystanie z niego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Aplikacja FASH jest produktem dostarczanym przez spółkę FASH Sp. Z. O. O z siedzibą w
Warszawie. Zatem niniejszy Regulamin stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem a FASH
Sp. Z. O. O z siedzibą w Warszawie.
Aplikacja składa się z następujących elementów (aplikacja):
•

Oferujemy możliwość tworzenia treści modowych, udostępniania ich innym
użytkownikom oraz nawiązywania kontaktów z osobami o podobnych
zainteresowaniach.
Moda definiuje naszą osobowość, dzięki aplikacji FASH możesz ją wyrazić.
Jednym z przejawów tego podejścia jest prezentowanie treści, funkcji, ofert i kont,
które mogą zainteresować użytkowników i zapewnianie im różne możliwości
skorzystania z aplikacji w oparciu o ich poczynania w aplikacji i poza nim.
Umożliwiamy użytkownikom rozwijanie swojej pasji jaką jest moda udostępniając
aplikację umożliwiającą tworzenie konkursów modowych, uczestniczenie w
międzynarodowych challengach oraz zdobywanie punktów i pucharów, które w
przyszłości będzie można wymieniać na nagrody rzeczowe lub bony do sklepów
naszych partnerów.

•

Zapewniamy bezpieczeństwo korzystania z naszej aplikacji.
Opracowujemy i wykorzystujemy narzędzia i zapewniamy członkom naszej
społeczności środki umożliwiające korzystanie z serwisu w sposób bezpieczny.

•

Posiadamy systemy zajmujące się przeciwdziałaniem nadużyciom i naruszeniom
naszego Regulaminu i zasad oraz przypadkom zachowań niestosownych.
Każdy użytkownik ma możliwość zgłoszenia zarówno treści, obrazów i innych
użytkowników naruszających zasady serwisu.
Treści, które naruszają regulamin serwisu są usuwane przez administratora w
przeciągu 24 godzin od zgłoszenia problemu do naszego zespołu.

•

Treści wulgarne lub naruszające zasady zawarte w regulaminie można zgłaszać
poprzez przesłanie maila z dopiskiem „ZGŁOSZENIE” na adres fash@fash.love

•

Dbamy o dopasowanie aplikacji do Twoich potrzeb.
Aby móc udostępniać naszą aplikację na skalę światową, musimy przechowywać i
przesyłać dane pomiędzy różnymi systemami na całym świecie, w tym poza
krajem zamieszkania użytkownika. Taka infrastruktura może być własnością lub
może być obsługiwana przez FASH SP. Z. O.O lub ich podmioty powiązane.

•

Przedstawiamy marki, produkty i usługi, na których Ci zależy.
Wykorzystujemy dane z aplikacji FASH aby dostarczać naszym użytkownikom
konkursy i usługi jak najbardziej zbliżone do ich preferencji.

•

Badania i innowacje.
Wykorzystujemy posiadane informacje do analizowania naszego serwisu i
współpracy z innymi podmiotami w badaniach nad jego ulepszeniem i nad
wkładem w dobro społeczności.

Regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach FASH

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres
korzystania z aplikacji mobilnej Fash przeznaczonej na urządzenia mobilne z
systemem operacyjnym iOS lub Android (dalej: „Aplikacja”).
I.2. Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art.
8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z
2013 r., poz. 1422).
I.3. Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej
pośrednictwem usług jest spółka FASH SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie (02-993)
przy ul. Nad Wilanówką 14 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem KRS: 0000737956, NIP:9512464807 (dalej: „Operator”)

I.4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:

a) Tworzeniu konkursów modowych
b) Prezentowaniu swoich stylizacji modowych
c) Braniu udziałów w konkursach
d) Głosowaniu na stylizację
e) Zakupywaniu dodatkowych funkcji i punktów
I.5. Aplikacja jest możliwa do pobrania z oficjalnych sklepów internetowych:
a) App Store (dla systemu iOS)
b) Google Play (dla systemu Android)
I.6. Z chwilą pobrania i zainstalowania aplikacji na urządzeniu następuje zawarcie
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji
między Operatorem a Użytkownikiem.
I.7. Pobranie Aplikacji z źródłem podanych w punkcie 1.5 jest całkowicie bezpłatnie.
Odpłatne funkcjonalności są wyraźnie oznaczone w aplikacji i zupełnie opcjonalne.
Użytkownik ma pełną wiedzę na temat wysokości kosztów i korzyści płynących z
użycia odpłatnych funkcjonalności.
I.8. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i
korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na
podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi
dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za
jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do
korzystania z Aplikacji. Operator zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z
aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości
przesyłanych danych.
I.9. Aplikacja, wszystkie zawarte w niej materiały, informacje, układ prezentowanych
treści, logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe stanowią przedmiot praw
wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych i podlegają ochronie
prawnej.
II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU
II.1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich osób korzystających z urządzeń mobilnych,
które to urządzenia spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne, i na które
ww. osoby pobiorą Aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami i prawidłowo
ją uruchomią.

II.2. Urządzenie mobilne Użytkownika, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja,
powinno spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu
operacyjnego:
a) ios 10 lub nowszy w przypadku urządzeń z systemem iOS
b) Android 5.0 lub nowszy w przypadku urządzeń z systemem ANDROID
II.3. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane powyżej stanowi
naruszenie Regulaminu. Powyższy zapis nie dotyczy urządzeń mobilnych
Użytkowników, na których aplikacja była preinstalowana fabrycznie, a Operator
wyraził na to zgodę.
II.4. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywne
połączenie z Internetem.
II.5. Aby korzystać z funkcjonalności Aplikacji Użytkownik powinien dokonać uprzedniej
rejestracji za pomocą Aplikacji lub posiadać konto Facebook/Google.
II.6. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym
m.in. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw
osób trzecich;
b) szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności
wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji;
c) usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie
II.7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne
w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne
użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z
Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
III. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI
III.1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w
szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym
Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie
korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego
IV. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI
IV.1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z
obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których

Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym
ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
A) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
B) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników lub dla
FASH, z poszanowaniem przysługujących im praw.
IV.2. Reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać e-mailowo
lub pisemnie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
IV.3. Serwis jest przedsięwzięciem społecznościowym, nie dokonuje analizy redakcyjnej,
Treści wytworzonych przez Użytkownika, a zatem każdemu Użytkownikowi Serwisu
przysługuje prawo do wykorzystywania udostępnianych w nim Treści tylko w
zakresie dozwolonego użytku osobistego. Zapisy ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku mają w tym zakresie zastosowanie.
IV.4. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza że, posiada on uprawnienia lub zgody
wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie, licencje
oraz zgody na eksploatację wizerunków) do zgodnego z prawem i Regulaminem
uczestnictwa w Serwisie (udostępnienia zdjęć, filmów i grafik w Serwisie) i nie
spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich oraz wyraża zgodę:
A) na wykorzystywanie wprowadzonych przez niego informacji i wizerunku
osobistego ucieleśnionego w zdjęciach i grafikach w ramach swojego Konta
Użytkownika.
B) publikację informacji o zawartości (w tym o zdjęciach) Konta Użytkownika w
ramach sekcji redakcyjnych i/lub rankingów w Serwisie i/lub aplikacji FASH na
facebook.com.
IV.5. Modyfikowanie, przekazywanie, kopiowanie, dystrybucja, wyświetlanie,
przedrukowywanie, przesyłanie, sub licencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z
treści zawartych w Serwisie, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest
dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia
udzielonego przez podmiot uprawniony.
IV.6. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym
przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
IV.7. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i
powinien zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Aplikacji w zakresie, w

jakim jest to zależne od Użytkownika (np. prawidłowe funkcjonowania urządzenia
mobilnego, stosowanie ustawień umożliwiających odbieranie bieżących
powiadomień z Aplikacji itp.). Za działania usług, aplikacji i serwisów internetowych
innych niż Aplikacja odpowiedzialność ponoszą ich dostawcy.
IV.8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne
w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne
Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z
Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
IV.9. Zawarcie i rozwiązanie umowy
1.

Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a
Serwisem zawierana jest na czas nieokreślony licząc od daty rejestracji i może
zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem
natychmiastowym.

2.

Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy
następuje w drodze e-maila przesłanego Administratorowi na adres email
fash@fash.love

3.

Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu
Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo
odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w
terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie
elektronicznej - mailem wysłanym na podany wyżej adres email - lub w formie
pisemnej.

4.

FASH zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym:
a.

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy przez
Użytkownika, w tym w razie naruszania przez Użytkownika postanowień
Regulaminu lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa - po
uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika przez FASH, że w przypadku
kontynuowania przez Użytkownika naruszeń zawarta z nim umowa o
świadczenie usług aplikacji zostanie wypowiedziana - wypowiedzenie
umowy może nastąpić, o ile ostrzeżenie to okaże się bezskuteczne.

b.

w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu
przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania
aplikacji, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

5.

Sprzedaż Konta Użytkownika, jego nazwy (Nicka) i uprawnień do korzystania z
jego funkcjonalności przez Użytkownika jest zabroniona i będzie traktowana jak
rażące naruszenie Regulaminu skutkujące zablokowaniem Konta oraz
odpowiedzialnością cywilną i karną.

6.

FASH nie ponosi odpowiedzialności za:
a.

treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników,
m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, o ile
zablokuje do nich dostęp w trybie i na warunkach określonych w prawie
polskim,

b.

zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie
rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem
Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn, jak również użytkownikami
zawierającymi umowę współpracy,

c.

udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie
właściwych przepisów prawa,

d.

szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień
Regulaminu,

e.

autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do
Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych Klientom,

f.

szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania
czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci
telekomunikacyjnych) niezależnych od FASH,

g.

szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób
nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od
FASH,

h.

przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych
(konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od FASH,

i.

utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi
okolicznościami niezależnymi od FASH,

j.

szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie,
takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy
zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

2.

Niedopuszczalne jest:,
a.

podejmowanie przez Użytkownika działań związanych z wykorzystywaniem
uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych
Użytkowników oraz działań polegających na wykorzystaniu jakiejkolwiek
funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej
(tzw. Spam).

3.

FASH zastrzega sobie prawo do:
a.

stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu
udostępniania aplikacji i j funkcjonalności zgodnie z Regulaminem,

b.

okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub
konserwacji,

c.

sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania
przyczyn,

d.

zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości
Serwisu,

e.

zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części
lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej
informacji,

f.

do zablokowania danemu Użytkownikowi korzystania z Serwisu na czas
nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania
Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego
innym Użytkownikiem,

g.

do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli
naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie
odstąpienie,

h.

usunięcia:
- Treści, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane
- za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.)
lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące
naruszać dobra osobiste osób trzecich,
- W przypadku naruszenia regulaminu treści zostaną usunięte z aplikacji w
przeciągu 24 godzin od otrzymania wiarygodnego zgłoszenia co do
bezprawności publikowanych przez Użytkownika Treści

7. Polityka prywatności

1.

FASH szanuje prawo Użytkowników Internetu do ich prywatności. Dba, ze
szczególną troską, o ochronę danych osobowych oraz stosuje odpowiednie
rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność Użytkowników
przez osoby trzecie. FASH dąży do tego, aby każdy Użytkownik korzystający z
Serwisu czuł się w pełni bezpiecznie.

2.

FASH zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia
takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, w szczególności

jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne,
administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością
Użytkownika w Serwisie.
3.

FASH zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu
tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.

4.

FASH przetwarza informacje dotyczące Użytkownika z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności w przypadku
przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem
zabezpieczeń.

5.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych
Użytkowników zawarte są w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

6.

Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do własnych Treści, jednak
powinien przyznać ograniczone prawa licencyjne FASH i innym użytkownikom
Serwisu. Użytkownik zamieszczając w serwisie Treści tym samym udziela:
a.

FASH nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej
licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Treści, powielanie takich
Treści, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów
zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem
Usług i prowadzeniem działalności FASH, w tym m.in. do promowania i
rozpowszechniania Usług w części lub całości (wraz z utworami zależnymi).

b.

Każdemu użytkownikowi Usług - nieograniczonej terytorialnie,
niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego Treści za
pośrednictwem Serwisu.

c.

Powyższe licencje udzielane przez Użytkownika w odniesieniu do Treści
wygasają z chwilą, gdy Użytkownik przestanie korzystać z aplikacji.

Postanowienia końcowe:

FASH dołoży wszelkich starań, aby aplikacja oraz wszystkie usługi

1.

udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek
zakłóceń.
2.

Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie rzutuje na ustawowe uprawnienia
użytkownika jako konsumenta, a Użytkownik nie może takich uprawnień w drodze
umownej zmieniać ani się ich zrzekać.

3.

Usługi są świadczone „w stanie w jakim są", dlatego też FASH nie udziela
Użytkownikowi jakichkolwiek gwarancji ani nie składa mu zapewnień w ich
zakresie.

4.

W szczególności FASH nie składa Użytkownikowi oświadczeń ani zapewnień, że:
korzystanie przez Użytkownika z Usług spełni oczekiwania Użytkownika,
korzystanie przez Użytkownika z Usług będzie nieprzerwane, terminowe,
bezpieczne czy też wolne od usterek,
informacje uzyskane przez Użytkownika w ramach korzystania przez niego z
Serwisu będą dokładne lub wiarygodne, oraz że wady działania lub
funkcjonalności oprogramowania udostępnianego Użytkownikowi w ramach
Serwisu zostaną usunięte.

5.

Do Usług nie mają zastosowania warunki, zapewnienia ani inne postanowienia
(takie jak m.in. dorozumiane warunki, co do zadowalającej jakości, zgodności z
przeznaczeniem bądź opisem), które nie zostały w sposób wyraźny zapisane w
niniejszym Regulaminie.

6.

Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie skutkuje wyłączeniem ani
ograniczeniem odpowiedzialności FASH za straty, która zgodnie z prawem
właściwym nie podlega wyłączeniu bądź ograniczeniu.

7.

Z zastrzeżeniem ogólnego sformułowania zawartego w powyższym artykule 9.6.,
FASH nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za:
•

straty pośrednie lub wynikowe, jakie Użytkownik może ponieść. Przez straty
takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio jak i
pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę
danych przez Użytkownika;

•

straty i szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku:
polegania przez Użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu
jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez Użytkownika
w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z Klientem-sponsorem,
zmian, jakie FASH może wprowadzić do Serwisu względnie czasowego lub
trwałego zaprzestania świadczenia Usług (lub rezygnacji z jakichkolwiek

elementów Serwisu);
usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania Treści i innych danych
komunikacyjnych utrzymywanych bądź przesyłanych w ramach korzystania
przez użytkownika z Serwisu;
nieprzekazania przez Użytkownika FASH właściwych danych konta
Użytkownika;
nieprzestrzegania przez Użytkownika zasady bezpieczeństwa i poufności
hasła lub danych konta FASH;
8.

Ograniczenie odpowiedzialności FASH wobec Użytkownika w powyższym
artykule 9.7. stosuje się niezależnie od uprzedzenia FASH możliwości powstania
strat oraz okoliczności, iż FASH powinien był z takiej możliwości zdawać sobie
sprawę.

9.

FASH zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części
swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku
procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków
wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

10. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.
11. FASH zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
•

zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych
drogą elektroniczną przez FASH wpływająca na wzajemne prawa i
obowiązki umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a FASH lub zmiana
interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów,
decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów
lub organów;

•

zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których
stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub
wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług.

•

zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana
względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub
bezpieczeństwa;

12. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed
wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez FASH drogą
elektroniczną.
13. FASH zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w
Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o
podjęciu takiej decyzji.

14. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w
szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści
Regulaminu.
15. Użytkownik uzyskuje nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym
czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce strony Serwisu, w
formie, która umożliwia jego odczytanie.
16. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności
przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2018 roku.

