
Regulamin Streamowania
I. Definicje

Terminy z wielkiej litery użyte w niniejszym regulaminie („Regulamin Streamowania”) a
niezdefiniowane poniżej mają znaczenia nadane im w Regulaminie serwisu
społecznościowego Fotka dostępnego pod adresem https://fotka.com/regulamin oraz w
załącznikach do Regulaminu. Poprzez Serwis w Regulaminie Streamowania rozumie się
również podmiot prowadzący Serwis, w zależności od kontekstu. Regulamin Streamowania
stanowi integralną część Regulaminu.

Streamer – Użytkownik posiadający Konto w Serwisie, prowadzący działalność gospodarczą
albo będący osobą fizyczną spełniającą warunki wskazane w Regulaminie, któremu Serwis
nadał specjalne uprawnienia do Streamowania.

Stream – transmitowanie audio-video z pokazu Streamera w czasie rzeczywistym za
pośrednictwem Kamerki, w czasie którego Użytkownicy mogą przekazywać Streamerom
Tipy.

Tipy – darowizna przekazywana przez Użytkownika na rzecz Streamera, który dodatkowo
założył u Operatora Płatności odpowiednie konto umożliwiające przyjmowanie płatności za
pośrednictwem Bramki Płatności, udzielana podczas Streamu poprzez dokonanie wpłaty w
Bramce Płatności i przekazywana Streamerowi przez Operatora Płatności na zasadach
opisanych w Regulaminie, regulaminie Operatora Płatności oraz Kodeksie Cywilnym. Tipy
dostępne są dla Streamerów prowadzących działalność gospodarczą lub działalność
nieewidencjonowaną w rozumieniu art. 5 Prawa Przedsiębiorców.

Bramka Płatności – system płatności dostępny w Serwisie umożliwiająca dokonywanie
płatności Tipów, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie oraz regulaminie Operatora
Płatności.

Prawo Przedsiębiorców – ustawa z 6.03.2018 Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz.
646).

Operator Płatności – podmiot prowadzący Bramkę Płatności podczas danego Streamu, tj.
Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN
(wpłacony w całości).

II. PRZYSTĄPIENIE STREAMERA DO STREAMOWANIA
1. Do Streamowania może zostać dopuszczony każdy Użytkownik posiadający

odpowiedni sprzęt umożliwiający Streamowanie oraz który zaakceptował
postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązał się do Streamowania

https://fotka.com/regulamin


zgodne z Regulaminem oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego
prawa.

2. Streamer prowadzący działalność gospodarczą lub działalność
nieewidencjonowaną w rozumieniu art. 5 Prawa Przedsiębiorców może
podczas Streamów otrzymywać Tipy od Użytkowników.

3. W przypadku Streamerów, którzy chcą otrzymywać Tipy, konieczna będzie
dodatkowa rejestracja za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem
https://fotka.com/tipy. Po wypełnieniu formularza, Serwis dokona weryfikacji
informacji podanych przez Streamera. W przypadku pozytywnej weryfikacji,
Streamer otrzyma na adres e-mail podany w formularzu link rejestracyjny, po
kliknięciu którego zostanie przeniesiony do formularza rejestracyjnego
Operatora Płatności. Po wypełnieniu tego formularza, Streamer zostanie
poproszony o wykonanie bezzwrotnego przelewu weryfikacyjnego o wartości
19,00 zł (dziewiętnaście złotych) na wskazany przez Operatora Płatności
rachunek bankowy.

4. W przypadku pozytywnej weryfikacji przez Operatora Płatności, pomiędzy
Streamerem a Operatorem Płatności zostanie zawarta umowa o świadczenie
usług płatniczych na potrzeby otrzymywania przez Streamera Tipów. Operator
Płatności może odmówić danemu Streamerowi zawarcia umowy o
świadczenie usług płatniczych, w szczególności w
przypadku niespełnienia przez Streamera warunków wskazanych
w regulaminie Operatora Płatności, przepisach powszechnie obowiązującego
prawa, procedurach wewnętrznych Operatora lub w przypadku braku
wykonania przelewu weryfikacyjnego. Decyzja Operatora Płatności o
akceptacji danego Streamera i o zawarciu bądź rozwiązaniu z nim umowy o
świadczenie usług płatniczych jest decyzją ostateczną Operatora Płatności.
Streamer może zostać poinformowany przez Operatora Płatności lub Serwis o
powodach odmowy.

5. W przypadku pozytywnej weryfikacji przez Operatora Płatności, Serwis
uruchomi Streamerowi możliwość otrzymywania Tipów oraz poinformuje
Streamera o tym poprzez stosowny komunikat w Serwisie.

6. Streamerów prowadzących działalność nieewidencjonowaną
obowiązują ograniczenia wskazane w IV.13 Regulaminu Streamowania.

III. STREAM
1. Stream dostępny będzie za pośrednictwem funkcjonalności Kamerki

dostępnej w Serwisie.

2. Jeden Streamer może prowadzić jeden Stream w danym momencie.

3. Wszelkie treści pokazywane w ramach Streamu (w tym w szczególności
muzyka oraz video) nie mogą naruszać żadnego z postanowień Regulaminu,
przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów z
zakresu ochrony własności intelektualnej, jak również nie mogą naruszać
dobrych obyczajów czy zasad współżycia społecznego.

https://fotka.com/tipy


4. Podczas Streamu obowiązuje kategoryczny zakaz promowania innych
serwisów internetowych, streamingowych czy konkurencyjnych wobec
Serwisu. W przypadku chęci promowania jakiejkolwiek działalności przez
Streamera prowadzącego działalność gospodarczą poza swoją własną,
Streamer musi uzyskać uprzednią zgodę Serwisu.

5. Podczas Streamu obowiązuje kategoryczny zakaz promowania zachowania
nienawistnego, przemocowego czy w inny sposób niezgodnego z prawem.
Zakazane jest również spożywanie przez Streamerów oraz namawianie
Użytkowników podczas Streamu do spożywania alkoholu, narkotyków,
środków odurzających i innych substancji zakazanych przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

6. Materiały, treści oraz muzykę niezgodne z Regulaminem, z obowiązującymi
przepisami prawa lub w inny sposób naruszające dobre obyczaje,
pokazywane w trakcie Streamu, Użytkownik może zgłaszać poprzez opcję
"zgłoś naruszenie" dostępną na każdym Profilu, pisząc na Kontakt lub do FP.

7. Serwis może ograniczyć liczbę Użytkowników, którym wyświetlony będzie
Stream, jeżeli wymagać tego będą kwestie techniczne lub inne uzasadnione
względy. Użytkownicy oraz Streamer zostaną poinformowani o braku
możliwości wyświetlenia Streama za pośrednictwem stosownego komunikatu.

8. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu w zakresie
Streamowania w celu jego zmiany, dodawania kolejnych usług,
przeprowadzania konserwacji lub innych niezbędnych czynności, o czym
Streamerzy zostaną poinformowani za pośrednictwem Serwisu.

9. Każdy Streamer zapewnia, że posiada podpisaną umowę (lub inną podstawę
prawną) z odpowiednimi organizacjami zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi lub bezpośrednio z twórcami,
wykonawcami lub producentami, która zezwala na zwielokrotnianie w
formacie cyfrowym legalnie wprowadzonych do obrotu utworów, artystycznych
wykonań oraz fonogramów i wideogramów w celu ich odtwarzania w
rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
4.02.1994 lub innego wykorzystania, w tym w szczególności w zakresie ich
nadawania za pośrednictwem Streamu.

10. Każdy Streamer zobowiązuje się do Streamowania tylko takich utworów,
artystycznych wykonań oraz fonogramów i wideogramów, lub innych
opracowań czy form utworów artystycznych, co do korzystania z których
posiada odpowiednią podstawę prawną.

IV. TIPY
1. Tipy mogą być wpłacane przez Użytkowników na rzecz Streamerów tylko

podczas Streama.

2. Użytkownik, chcąc wpłacić Streamerowi Tipa, wybiera kwotę Tipa i dokonuje
płatności za pośrednictwem Bramki Płatności. Przed przekazaniem Tipa,
Użytkownik akceptuje regulamin Operatora Płatności.



3. Informacja o wpłaconym przez Użytkownika Tipie pojawi się na Streamie w
formie powiadomienia, w ciągu 5 minut od momentu dokonania wpłaty.

4. Od Tipów Serwis, za pośrednictwem Operatora Płatności, pobiera prowizję w
wysokości 25% z tytułu udostępnianie funkcjonalności Serwisu
umożliwiającym Streamowanie oraz otrzymywanie Tipów. Serwis, w ramach
czynności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, ureguluje prowizję należną
Operatorowi Płatności z tytułu obsługi Bramki Płatności oraz wypłaty Tipów
Streamerom.

5. Tipy nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa. W przypadku zwrotu Tipa, Streamer zobowiązuje się
pokryć prowizję Serwisu, o której mowa w ust. 4 powyżej.

6. Informacja na temat salda otrzymanych Tipów Streamer będzie otrzymywał od
Operatora Płatności. W przypadku wątpliwości Streamera co do wysokości
przekazanych Tipów, rozstrzygające będą dane dotyczące wysokości Tipów
pochodzące od Operatora Płatności.

7. Rozliczenie Tipów następować będzie w ten sposób, że Operator Płatności
będzie przekazywać Streamerowi na wskazany przez Streamera rachunek
bankowy kwotę stanowiącą wartość Tipów przekazanych danemu
Streamerowi przez Użytkowników pomniejszoną o prowizję, o której mowa w
ust. 4 powyżej. Płatność następować będzie zgodnie z zasadami Operatora
Płatności.

8. Serwis nie odpowiada względem Użytkowników ani Streamerów za
rozliczenie Tipów pod kątem podatkowym.

9. W przypadku podejrzeń Serwisu lub Operatora Płatności, że zapłata Tipa
nastąpiła w celu naruszenia lub obejścia przepisów prawa, reguł uczciwego
obrotu albo innego nadużycia, wypłata Tipów może zostać wstrzymana do
momentu wyjaśnienia okoliczności będących podstawą podejrzeń zgodnie z
postanowieniami regulaminów Operatora Płatności.

10. Serwis pełni jedynie funkcję pośrednika w zawieraniu przez Użytkownika ze
Streamerem umowy darowizny, na podstawie której Streamerowi
przekazywane są za pośrednictwem Operatora Płatności Tipy. Serwis nie jest
stroną umowy darowizny lub jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy
Streamerem, Użytkownikiem oraz jakimkolwiek innym podmiotem, z którym
może zostać zawarta umowa podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu.

11. Serwis nie odpowiada wobec Streamerów oraz Użytkowników za opóźnienia
związane z działaniem Bramki Płatniczej lub Operatora Płatności.

12. Wszelkie reklamacje oraz zastrzeżenia dotyczące wypłaty Tipów przez
Operatora Płatności składa się za pośrednictwem Serwisu. Jeżeli reklamacja
lub zastrzeżenie dotyczy funkcjonalności Serwisu służącej do przekazania
Tipa, składa się je w ten sam sposób, co reklamacje oraz zastrzeżenia
dotyczące działania Serwisu.



13. Funkcjonalność Tipów będzie dostępna dla Streamerów będących osobami
fizycznymi prowadzącymi działalność niezarejestrowaną z limitem 
przychodowym w wysokości 1.505,00 zł w danym okresie rozliczeniowym, 
który wynosi miesiąc kalendarzowy. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym 
łączną wartość Tipów przekroczy 1.505,00 zł, Serwis zablokuje Streamerowi 
funkcjonalność Tipów w danym okresie rozliczeniowym.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STREAMERA
1. Streamer odpowiada za prezentowane w czasie Streamów treści. W

przypadku, gdy podmiot trzeci zgłosi się z roszczeniem wobec Serwisu za
jakąkolwiek treść lub element Streamu, Streamer zobowiązuje się zwolnić
Serwis ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, w tym wstąpić w miejsce
Serwisu do wszelkich postępowań, a także naprawić wszelką szkodę
poniesioną w związku z tym przez Serwis, włączając w to odszkodowania lub
koszty wypłacone na rzecz takich osób z mocy ugód lub orzeczeń sądowych,
a także koszty usług prawnych zleconych przez Serwis.

2. W przypadku naruszenia przez Streamera Regulaminu lub w przypadku
niezgodności treści prezentowanych podczas Streamu z Regulaminem lub
przepisami prawa, Serwis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego
odebrania Streamerowi uprawnienia do Streamowania.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Streamowania, w pierwszej

kolejności znajdują postanowienia Regulaminu, a w kolejnej odpowiednie
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Streamer może w każdej chwili żądać odebrania mu uprawnień do emitowania
Streamu, które nastąpi pierwszego dnia po najbliższym od dnia zgłoszenia
okresie rozliczenia Tipów. Odebranie uprawnień następuje w momencie
rozliczenia wszystkich Tipów, o czym Streamer zostanie poinformowany za
pośrednictwem Serwisu lub w inny przyjęty sposób.

3. Regulamin Streamowania wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia w
Serwisie.


