REGULAMIN RED BULL KONTROWERSY
INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Informacje na temat Spółki i Strony internetowej: strona internetowa www.redbullkontowersy.com oferuje
dostęp do interaktywnych stron internetowych, aplikacji i usług. Stroną zarządza Red Bull Media House
GmbH, Oberst-Lepperdinger-Straße 11-15, 5071 Wals koło Salzburga w Austrii (zwany dalej "Spółka", "My" i
występująca w zwrotach "dla nas", "nasz(-a)" lub "Red Bull").
Niniejszy Regulamin określa zasady dotyczące Strony internetowej, Usług i Treści, które udostępnia Spółka
lub które pozwala publikować za pośrednictwem naszej usługi Użytkownikom (zwanym dalej "Użytkownik",
"Pan/ Pani"). Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, ponieważ, między innymi,
wyjaśnia on ograniczenia odpowiedzialności Spółki względem Użytkownika oraz definiuje warunki umowy
pomiędzy Użytkownikiem a Spółką. Jeśli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie powinien korzystać ze
Strony internetowej, Treści i Usług.
W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub komentarzy dotyczących Strony internetowej, oferowanych przez
nią treści lub usług, należy zgłosić je na adres student.event@pl.redbull.com
1.2 Akceptacja Regulaminu: korzystanie z redbullkontrowersy.com lub z którejkolwiek z Usług lub Treści jest
jednoznaczne z akceptacją poniższych Warunków Ogólnych. Użytkownik zobowiązuje się również do
spełnienia warunków licencji oprogramowania Strony internetowej, Red Bull Media Manager (w niniejszym
dokumencie określonych jako "Oprogramowanie dostępu"). Ponadto istnieją określone dodatkowe zasady
dotyczące Usług indywidualnych, jak również Wytyczne dotyczące ochrony danych i prywatności; zasady te
zostaną opublikowane na Stronie internetowej i zostaną uznane za zawarte w Regulaminie (wraz z
pozostałymi aneksami i załącznikami zawartymi jako odnośniki oraz linki w niniejszym Regulaminie,
występującym dalej jako "Regulamin").
1.3 Zmiany w Regulaminie Spółki: Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnych
momencie. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w odpowiednim momencie. Uważa się, że
Użytkownik zaakceptował zmiany, jeśli Spółka nie otrzyma pisemnego sprzeciwu w czasie określonym przez
prawo lub jeśli Użytkownik korzysta ze Strony internetowej, Usług lub Treści po opublikowaniu Regulaminu
zmienionego przez Spółkę. Dlatego też Użytkownik powinien odwiedzać Stronę internetową co pewien czas w
celu sprawdzenia aktualnej wersji Regulaminu, ponieważ dotyczy on Użytkownika.
1.4 Poprawa Strony internetowej: zachęcamy do przekazania uwag na temat jakości i preferencji dotyczących
Usług, Strony internetowej i publikowanych Treści. W przypadku, gdy Użytkownik ma zastrzeżenia lub jest
świadomy nieprzestrzegania Regulaminu przez Użytkownika lub osobę trzecią, należy się z nami
skontaktować. Można zrobić to za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres
student.event@pl.redbull.com
1.5 Definicje terminów: słowa, które występują w niniejszym Regulaminie i rozpoczynają się wielką literą,
otrzymują następujące brzmienie:
"Treść" to każda informacja, materiał lub materiał pomocniczy, w szczególności tekst, dane, projekty graficzne,
grafiki, zdjęcia, wydruki, fragmenty filmów, oprogramowanie, dźwięki, muzyka, nagrania, nagrania wideo i inne
obrazy stałe lub ruchome, jak również materiały stworzone lub dostarczone przez Spółkę, niezależnie od tego,

czy są to dane udostępnione poprzez przepływ danych, ściąganie, dane elektroniczne lub w innej formie, lub
dane dostępne na tej Stronie internetowej,
"Prawa własności intelektualnej" to prawa własności intelektualnej, które obejmują, między innymi, prawa
autorskie, autorskie prawa osobiste, zarejestrowane wzory, patenty, znaki handlowe, znaki usług, znaki, prawa
wzoru przemysłowego (zarejestrowanego i niezarejestrowanego), prawa półprzewodników, prawa baz danych,
tajemnicę handlową, prawo do poufności lub inne podobne prawa (w tym wnioski o rejestrację któregokolwiek
z powyższych praw), jak również wszystkie zmiany i rozszerzenia praw w dowolnym miejscu na świecie;
"Usługi" oznaczają usługi takie jak dostęp, oprogramowanie, narzędzia, programy komputerowe (widgety) oraz
treści, z których Użytkownik może korzystać poprzez stronę internetową;
PRAWA AUTORSKIE, ZNAKI TOWAROWER I INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Jakakolwiek Usługa lub Treść Strony internetowej, w tym Treść i Usługi dostarczone przez Użytkowników, np.
tekst, logotypy, znaki towarowe, graficzne, materiał graficzny, dźwięki, muzyka i oprogramowanie (w tym
oprogramowanie dostępu) są chronione prawem autorskim (copyright), autorskim prawem osobistym, prawem
zarejestrowanych wzorów, prawem patentowym, prawem znaków handlowych, prawem znaków usługowych,
prawem półprzewodników, prawem baz danych, tajemnicą handlową, prawem do poufności i innymi
podobnymi prawami ("Prawo własności intelektualnej"). Wszystkie Prawa własności intelektualnej
przedstawione na Stronie internetowej oraz Usługi i Treść są własnością Spółki lub Spółka uzyskała do nich
odpowiednią licencję. Wszystkie prawa są zarezerwowane dla Spółki lub, jeśli są przedstawione przez Osoby
trzecie, dla tych Osób trzecich (również kiedy nie zostało wprost określone, że dana Usługa lub Treść jest
prawnie chroniona lub zarejestrowana, nie implikuje to zrzeczenia się przez Spółkę praw własności
intelektualnej odnoszącym się do danej Usługi lub Treści w całości lub w części). Pomimo tego, że nie
określono jednoznacznie, że dana nazwa, znak handlowy lub logotyp są prawnie chronione lub
zarejestrowane, nie oznacza to, że Spółka odstępuje od praw własności intelektualnej odnoszących się do
danej Spółki, znaku handlowego lub logotypu. Użytkownik nie ma prawa do odtwarzania, kopiowania,
publikowania lub ponownego publikowania, retransmisji, nagrywania, transmitowania lub edytowania Treści,
materiałów lub ich części bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Spółki. Użytkownik nie ma również prawa
do podejmowania lub próby podejmowania czynności, które są sprzeczne z Prawami własności intelektualnej
Spółki lub Prawami własności intelektualnej, do których Spółka posiada licencję lub które są własnością osób
trzecich. Dotyczy to również pomysłów i konceptów, na których oparta jest Strona internetowa i jakakolwiek
powiązana z nią Usługa i Treść, mimo że nie jest chroniona Prawami własności intelektualnej.
Kopiowanie Usług, Treści lub ich części musi być uprzednio zaakceptowane przez Spółkę i wyraźnie
oznaczone przez Użytkownika znakiem praw autorskich, jak poniżej:
© Red Bull Media House GmbH.

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW
3.1 Rejestracja i konto W celu uzyskania dostępu i korzystania z niektórych funkcji serwisu, być może będzie
konieczne zarejestrowanie się jako Użytkownik. Żeby się zarejestrować, należy mieć ukończone 18 lat.
Rejestracji można dokonać, wypełniając Formularz rejestracji. Warunki rejestracji: (a) akceptacja regulaminu,
polityki prywatności oraz oświadczenie o dobrowolności podania danych osobowych (b) udostępnienie Spółce
pełnych i dokładnych informacji w procesie rejestracji; oraz (c) po rejestracji i wypełnianiu Formularza
Rejestracji, otrzymanie potwierdzenia rejestracji wraz z nazwą użytkownika i hasłem do Strony internetowej,
które wysłaliśmy pocztą email («Konto»). Użytkownik może zarejestrować na Stronie internetowej tylko jedno
Konto.
Można zdecydować, czy określone Usługi lub Treści będą dostępne dla danego Użytkownika np. poprzez
ustanowienie różnych poziomów dostępu, które będą różnicowały grupy Użytkowników według uznania Spółki.
3.2 Nazwa użytkownika i hasło: poprzez rejestrację w Spółce Użytkownik oświadcza, że informacje udzielone
w związku z jego Kontem (wraz z informacjami, które Użytkownik przedstawia Spółce regularnie, niezależnie,
czy odbywa się to w ramach procesu rejestracji czy inaczej) są kompletne, prawdziwe i dokładne i nie
zawierają żadnych fałszywych treści. Użytkownik jest odpowiedzialny za poinformowanie Spółki o
jakichkolwiek zmianach w podanych informacjach, tak żeby informacje były aktualne. Użytkownik zobowiązany
jest do ochrony szczegółów dotyczących swojej nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny
za wszystkie czynności, które są prowadzone na jego Koncie, niezależnie od tego, czy są one autoryzowane
przez Użytkownika w sposób wyraźny czy dorozumiany. Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego
powiadomienia Spółki o jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępie do jego Konta. Użytkownik może być
odpowiedzialny za straty, na które naraził Spółkę lub innych Użytkowników lub osoby odwiedzające Stronę
internetową, jeśli inna osoba miała dostęp do jego Konta. Użytkownik nie może korzystać z Konta, które
należy do innej osoby. Spółka nie jest odpowiedzialna za straty lub szkody poniesione w konsekwencji
niespełnienia przez Użytkownika ww. obowiązków. Spółka nie zmieni nazwy użytkownika bez konsultacji z
Użytkownikiem.
Użytkownik musi mieć na uwadze, że jego nazwa użytkownika może pojawić się na Stronie internetowej (np.
przy pisanych przez niego odpowiedziach, komentarzach lub Treściach).

3.4 Udział w Zawodach Krajowych. Po rejestracji Użytkownik może wziąć udział w Red Bull KontroWersy
2016, Konkursie, zgodnie z jego zasadami. Dostępnym w zakładce : Zapisy.
3.5 Twarzą w Twarz: Tryb Publiczny i Prywatny. Po rejestracji Użytkownik może skorzystać z opcji
Treningu (tryb prywatny) i Twarzą w Twarz Tryb Prywatny (wirtualny pojedynek Użytkownika z innym
Użytkownikiem, bez wirtualnej publiczności ani moderatora) lub Twarzą w Twarz Tryb Publiczny. Twarzą
w Twarz Tryb Publiczny to rodzaj wirtualnej bitwy pomiędzy dwoma Użytkownikami pod nadzorem
moderatora (przedstawiciela Spółki) i wirtualnej publiczności (również Użytkowników), którzy mogą
"głosować", żeby zdecydować, który z walczących Użytkowników przejdzie dalej, a który zostanie
wyeliminowany. Twarzą w Twarz Tryb Publiczny będą prowadzone w umówionych dniach i godzinach,

które będą wcześniej ogłoszone na Stronie internetowej i które Spółka może zmienić w dowolnym
momencie bez wcześniejszego uprzedzenia.
Spółka może przechwytywać obraz lub nawet nagrywać treningi, które są prowadzone w trybie Twarzą w
Twarz Tryb Publiczny, i wymieniać nazwy Użytkowników, którzy biorą w nich udział; takie działania są
podejmowane wyłącznie w celach reklamowych. Główną rolą moderatora w Twarzą w Twarz Tryb
Publiczny jest czuwanie nad przebiegiem bitew, przy czym ma prawo usunąć bez uprzedniego
powiadomienia dowolnego użytkownika, jeśli jego zachowanie zaburza przebieg bitwy.
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
4.1 Obowiązki dotyczące "Użytkowania osobistego": Spółka daje Użytkownikowi i innym Użytkownikom prawo
dostępu do Strony internetowej i korzystania z Usług i Treści zgodnie z ich dostępnością w danym momencie.
Użytkownik może pobierać lub kopiować Treści lub pozyskać Usługi ze Strony internetowej na swój prywatny
użytek w formie wizualizacji, kopii i współdzielonego użytkowania niekomercyjnego, kiedy jest to możliwe pod
względem technicznym (zwane dalej "Użytkowanie osobiste"). Zabronione jest jakiekolwiek inne korzystanie z
Usług lub Treści, szczególnie wykorzystywanie Usług i Treści we własnym interesie, do własnej działalności,
usług lub produktów Użytkownika lub osób trzecich.
4.2 Obowiązki Użytkownika: Użytkownik akceptuje, że jego obowiązki związane ze Stroną internetową,
Usługami i Treściami są następujące:
(i) Użytkownik nie może kopiować, odtwarzać, ponownie publikować, pokazywać publicznie, tłumaczyć,
oferować, transmitować, ładować lub w jakikolwiek sposób rozpowszechniać (włączając w to dokładną kopię
lub "mirroring") jakiejkolwiek części Strony internetowej lub którejkolwiek z Usług lub Treści na inne urządzenie
informatycznie, serwer, stronę internetową lub inny środek służący publikacji lub dystrybucji, poza
przypadkami wskazanymi jednoznacznie w niniejszym Regulaminie lub zaakceptowanych przez Spółkę w
formie pisemnej.
(ii) Użytkownik nie może korzystać z Usług i Treści w celach handlowych, które obejmują m.in. sprzedaż
dostępu do Strony internetowej, Usług lub Treści, poza przypadkami wskazanymi jednoznacznie w niniejszym
Regulaminie lub zaakceptowanych przez Spółkę w formie pisemnej.
(iii) Użytkownik nie może modyfikować, zmieniać ani adaptować żadnej z części Usług lub Treści ("Adaptacja")
bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Spółkę w formie pisemnej. W przypadku, kiedy Spółka wyrazi zgodę na
adaptację, Użytkownik zgadza się na to, że Spółka uzyskuje prawa nieodwracalne, międzynarodowe, stałe,
niewyłączne, przekazywalne, w pełni opłacone i nieograniczone w celu zarządzania jakąkolwiek adaptacją i
wszystkimi materiałami, udostępnionymi przez Spółkę lub nie, jak również wszystkimi ich częściami, które
zawierają, między innymi, treści edytowane, skrócone oraz przeróbki wszystkich pozostałych materiałów
stworzonych przez Użytkownika lub przez jego spółki zależne, pracowników, podlicencjobiorców,
wykonawców lub inne osoby lub spółki zgodne lub powiązane z Usługami, Treścią lub Adaptacją, wolne od
obciążeń lub pozostające w użyciu (znanym lub jeszcze nie) po ich stworzeniu.

(iv) Użytkownik nie może modyfikować, dekompilować, stosować odwrotnej inżynierii, rozmontowywać ani
prowadzić prac pochodnych opartych o oprogramowanie, które jest dostępne na Stronie internetowej;
(v) Użytkownik nie może utrudniać, próbować utrudniać, dezaktywować, ingerować lub próbować ingerować w
Stronę internetową lub jej jakąkolwiek część (w tym jej funkcje bezpieczeństwa lub jakąkolwiek transakcję,
którą można zawrzeć za pośrednictwem Strony internetowej). Nie może również kopiować ani w żaden
sposób obchodzić struktury nawigowania po Stronie internetowej w celu uzyskania lub próby uzyskania Usług
lub Treści w jakikolwiek inny sposób, który nie został przedstawiony w sposób intencjonalny na Stronie
internetowej.
(vi) Użytkownik nie może działać na niekorzyść wizerunku Spółki, naszych spółek powiązanych, ani na
niekorzyść naszej działalności lub znaków. W szczególności musi unikać używania jakiegokolwiek rodzaju
Treści powiązanych z: (a) produktami, usługami, nielegalną treścią lub materiałami; (b) produktami, usługami,
treścią lub materiałami powiązanymi z treściami obscenicznymi, pornografią lub materiałami o podobnej treści
dla dorosłych; (c) relacjami dotyczącymi wypadków, aktów agresji, katastrof lub zamieszek; i/lub (d)
produktami konkurencji (w szczególności napojami, które zawierają kofeinę, taurynę lub guaranę);
(vii) Użytkownik nie może korzystać ze Strony internetowej, Usług ani Treści w celach nielegalnych lub do
publikacji, łączenia, wysyłanie lub wizualizowania nielegalnych materiałów (które zawierają m.in. nielegalne
oprogramowanie lub materiały obsceniczne, zastraszające, złośliwe, kłamliwe, szkodliwe, wulgarne, obraźliwe
czy dyskryminujące pod względem religii, płci, orientacji seksualnej, rasy, pochodzenia, wieku czy
niepełnosprawności), które stanowią naruszenie praw (w tym m.in. praw własności intelektualnej) Spółki i/ lub
osób trzecich, które zachęcają do dokonywania lub stanowią dopuszczenie się czynności przestępczych lub
zawierają wirusa, trojana lub inny kod lub sekwencję szkodliwych komend.
(viii) Użytkownik musi respektować normy prawne stosowane w odniesieniu do korzystania ze Strony
internetowej, Usług i Treści. Tym samym Użytkownik potwierdza, że nie będzie działał wbrew regulaminowi
Spółki, jej spółek zależnych, wbrew innym Użytkownikom lub osobom trzecim.
(ix) Użytkownik musi respektować limity wolumenów danych, które są stosowane w odniesieniu do Strony
internetowej, Usług lub Treści.
4.3 Reklama: Użytkownik nie ma pozwolenia na korzystanie ze Strony internetowej, Usług lub Treści w celach
reklamowych lub w celu przedstawiania informacji powiązanych z działalnością komercyjną, usługami lub
produktami, poza przypadkami wskazanymi wyraźnie w niniejszym Regulaminie lub zaakceptowanych przez
Spółkę w formie pisemnej.
4.4 Cesja: Użytkownik nie może przenieść ani scedować tego Regulaminu ani praw i licencji przyznanych na
mocy Regulaminu bez uprzedniej wyraźniej pisemnej zgody Spółki. W przypadku, gdy Użytkownik przeniesie
lub sceduje prawo lub obowiązek, Użytkownik oświadcza, że: (i) cesja praw lub obowiązków przyznanych
przez Regulamin nie jest niezgodna z Regulaminem; oraz (ii) każdy cesjonariusz jest odpowiednio
opodatkowany i spełnia całkowicie wszystkie obowiązki względem Spółki. Po cesji Użytkownik nie zostanie
zwolniony z obowiązków względem Spółki. Spółka może scedować prawa lub obowiązki według własnego
uznania.

4.5 Modyfikacje Usługi: Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, poprawy lub przerwania
działania Strony internetowej, Usług lub Treści w dowolnym momencie bez wcześniejszego poinformowania
Użytkownika. Zmiany techniczne powiązane z zawartością i prace techniczne związane ze zmianami
obejmują, między innymi, poszerzenie lub modyfikację obszarów tematycznych dostępnych za pośrednictwem
Strony internetowej oraz adaptację formatów technicznych, z których składają się Usługi i Treść. Dlatego też
dostęp do Strony internetowej i Usług oraz Treści może zostać tymczasowo lub na stałe zawieszony bez
wcześniejszego powiadomienia w przypadku błędu systemu, prac technicznych, prac mających na celu
kontrolę lub naprawdę lub z powodów, które pozostają poza zasadną kontrolą Spółki. Spółka nie będzie
odpowiedzialna za brak dostępności (z jakiegokolwiek powodu) Strony internetowej, Usług lub Treści.
Użytkownik jest świadomy tego, że Spółka może przestać udostępniać Stronę internetową, Usługi lub Treści w
dowolnym momencie. Spółka nie jest zobowiązana do przeprowadzenia prac technicznych lub świadczenia
wsparcia technicznego.
TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW
5.1 Możliwe jest, że teraz lub w przyszłości zezwolimy Użytkownikom na publikację, wysyłanie, transmitowanie
lub udostępnianie za pośrednictwem naszych usług (zwane razem "udostępnianie") wiadomości, tekstów,
ilustracji, danych, archiwów, obrazów, zdjęć, komentarzy, dźwięków, muzyki, filmów video, informacji, treści i
innych materiałów ("Treści Użytkowników"). Zgodnie z prawami i licencją przyznanymi na mocy tego
dokumentu, Użytkownik zachowa wszystkie swoje prawa, nazwy i interesy dotyczące Treści Użytkownika. Nie
gwarantujemy poufności powiązanej z Treścią Użytkownika, nawet jeżeli publikacja nie nastąpi za
pośrednictwem naszych Usług. Obowiązkiem Użytkownika będzie nadzór i ochrona praw własności
intelektualnej, które mogą ucierpieć w Treści Użytkownika. Spółka nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.
5.2 Użytkownik przyjmuje i zgadza się na bycie jedyną osobą odpowiedzialną za Treść Użytkownika
publikowaną przez niego. Użytkownik zapewnia, że jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej
udostępnionej Treści Użytkownika oraz że Treść: (i) nie zawiera reklam, sponsoringu i promocji; (ii) nie
narusza praw polityki publicznej; (iii) nie narusza praw osób trzecich, np. praw osobistych (szczególnie prawa
do własnego wizerunku), praw własności intelektualnej, tj. znaków handlowych, patentów, praw autorskich lub
jakiegokolwiek innego prawa własności intelektualnej chronionego prawem; (iv) nie zawiera nielegalnych
materiałów lub materiałów, które promują nielegalne działania.
5.3 Użytkownik zapewnia, że wszystkie prawa, pozwolenia, zgody i zrzeczenia się wymaganych autorskich
praw osobistych zostały uzyskane w sposób właściwy i skuteczny od któregokolwiek uczestnika, wykonawcy,
prezentującego, współpracownika lub innej osoby powiązanej z Treścią Użytkownika lub prawami, usługami
lub instalacjami z nimi połączonymi. Użytkownik zapewnia również, że jest upoważniony do dysponowania
prawami według własnej oceny i w stopniu wskazanym w Regulaminie. Użytkownik oświadcza, że Treści
Użytkownika nie są obraźliwe, nie naruszają praw, nie zastraszają ani nie są rasistowskie wobec osób
indywidualnych lub grup.
5.4 Udostępniając jakąkolwiek Treść Użytkownika na Stronie internetowej, Użytkownik gwarantuje Spółce Red
Bull, spółkom dominującym, spółkom zależnym i powiązanym, jak również ich przedstawicielom,
koncesjonariuszom i następcom, oraz nadaje prawo i globalną licencję, które są nieograniczone, niewyłączne,

bezcłowe, nieodwracalne, przekazywalne i trwałe (w tym prawo do rozszerzenia dodatkowej licencji na
jakąkolwiek osobę trzecią) do użytkowania, odtwarzania, dystrybuowania, publikowania, przygotowywania
prac pochodnych, pokazywania, cyfryzacji, synchronizacji i korzystania z Treści w innych formach w
jakimkolwiek celu (niezależnie od tego, czy teraz, czy w przyszłości) w tym, bez ograniczeń, w Naszych
celach korporacyjnych i komercyjnych naszych spółek-matek, spółek zależnych, koncesjonariuszy,
cejonariuszy i spółek powiązanych, jak również w celu reklamowanie Spółki i Naszych produktów i usług, i do
użytku na naszej Stronie internetowej. Dystrybucja treści zgodnie z niniejszym paragrafem zostanie
przeprowadzona przez nas bez ponoszenia kosztów. Użytkownik potwierdza, że nie będzie rościł sobie prawa
do nakładania opłat ani dodatkowych roszczeń tytułem użytkowania zgodnie z niniejszym paragrafem.
5.5. Użytkownik nadaje nam prawo (ale nie obowiązek) do wykorzystania jego danych, w tym
nieograniczonego wykorzystania nazwiska, wizerunku, głosu, biografii, podobieństwa, lokalizacji geograficznej
w połączeniu z rozpowszechnianiem, drukowaniem, wykorzystaniem w internecie lub innym rodzajem
publikacji Treści na Stronie internetowej lub w inny sposób, zgodnie z paragrafem 5.4. Użytkownik zezwala
innym Użytkownikom na dostęp do jego Treści Użytkownika oraz korzystanie, odtwarzanie, dystrybuowanie,
przygotowanie prac pochodnych, publiczne pokazywanie, transmitowanie i publikowanie Treści Użytkownika
na użytek osobisty, niekomercyjny, w stopniu dozwolonym przez nasze Usługi i zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
5.6 Użytkownik gwarantuje i zobowiązuje się do nieprzekazywania żadnych Treści Użytkownika, które:
(i) działałyby na niekorzyść wizerunku Spółki lub jej spółek zależnych, albo jej działalności lub znaków. W
szczególności musi unikać używania jakiegokolwiek rodzaju Treści powiązanych z: (a) produktami, treściami,
usługami lub nielegalnymi materiałami; (c) relacjami dotyczącymi wypadków, aktów agresji, katastrof lub
zamieszek; i/lub (d) produktami konkurencji (w szczególności napojami, które zawierają kofeinę, taurynę lub
guaranę);
(ii) byłyby jednoznaczne z podszywaniem się pod inną osobę lub były sprzeczne z prawem, stanowiłyby
groźbę, naruszenie, byłyby krzywdzące, szkalujące, naruszałyby prywatność lub prawa reklamy, byłyby
wulgarne, obsceniczne, znieważające, zawierałyby treści pornograficzne, byłyby w jakiś sposób obraźliwe lub
naruszały jakiekolwiek prawo właściwe;
(iii) promowałyby działania, które mogłyby stanowić czyn karalny, generowałyby odpowiedzialność cywilną lub
stanowiłyby naruszenie prawa;
(iv) stanowiłyby reklamę dóbr lub usług lub wezwanie do zapłaty;
(v) zawierałyby dane osobowe, np. wiadomości, w których identyfikowany jest numer telefonu, numer
ubezpieczenia społecznego, numery rachunków bankowych, adresy lub referencje od pracodawców;
(vi) zawierałyby formuły, instrukcje lub rady, które mogłyby spowodować krzywdę lub wypadek; lub
(vii) zawierałyby jakikolwiek rodzaj wirusa, trojana, złośliwego kodu lub oprogramowania.
Nie jest dozwolone jakiekolwiek działanie Użytkownika, które, według kryteriów Spółki, ogranicza lub
uniemożliwia korzystanie z naszych Usług przez innego Użytkownika.

5.7 Zastrzegamy sobie prawo, które nie oznacza jednak obowiązku, do kontrolowania Treści Użytkownika.
Zastrzegamy sobie prawo do edycji, odmawiania publikacji, usuwania lub dezaktywacji dostępu do
jakiejkolwiek Treści Użytkownika.
ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
Użytkownik wyraża zgodę na zagwarantowanie zwolnienia z odpowiedzialności i uznanie Spółki, Naszych
spółek powiązanych, pracowników, dyrektorów, akcjonariuszy, personelu lub przedstawicieli za zwolnionych z
odpowiedzialności wszelkiego typu, dotyczącej szkód, pozwów, postępowania sądowego, kosztów, wymogów
lub wydatków (w tym opłat prawnych związanych z ww. pozwami i szkodami), które to Spółka może ponieść
wskutek lub w nawiązaniu do: (: (i) korzystania z naszych Usług przez Użytkownika; (ii) Treści Użytkownika,
którą Użytkownik przesyła lub transmituje w ramach swojej przynależności do strony; (iii) jakiegokolwiek
przekroczenia lub naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika; (iv) rzeczywistego lub
przypuszczalnego naruszenia deklaracji, gwarancji lub zobowiązania, które Użytkownik miał wobec Spółki; lub
(v) aktów lub zaniechań. Użytkownik wyraża gotowość do wiążącej współpracy z nami w obronie przed
jakimkolwiek pozwem, który jest powiązany z obowiązkami wynikającymi z niniejszego dokumentu.
AKCEPTACJA BIULETYNU
W celu zapewnienia, że Użytkownik będzie posiadał aktualne informacje, możliwe jest, że Spółka wyśle mu
biuletyn i inną komunikację powiązaną z Usługami, Treścią, ofertami, promocjami i wydarzeniami Spółki, jej
spółkami zależnymi i jej partnerami za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu pod warunkiem, że
Użytkownik wyraził na to zgodę. Użytkownik może się na to nie zgodzić i wycofać swoją zgodę w dowolnym
momencie, wysyłając e-mail na adres: student.event@pl.redbull.com .
ZRZECZENIE SIĘ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
8.1 Spółka nie daje żadnej gwarancji wyraźnej lub dorozumianej (wyraźnie odrzuca się wszystkie gwarancje
dozwolone przez prawo właściwe) w odniesieniu do dokładności, jakości, pracy, możliwości (w tym kwestii
związanych z przekazaniem), działania, komercjalizacji, dyspozycyjności lub integralności Strony internetowej,
Usług lub Treści lub w odniesieniu do spełnienia praw własności przemysłowej lub intelektualnej lub
jakiegokolwiek innego prawa strony trzeciej lub dopasowania Treści do konkretnego celu. Każda decyzja lub
działanie przeprowadzone przez Użytkownika oparte na lub powiązane z informacją, Usługą lub Treścią
przedstawioną na Stronie internetowej lub za jej pośrednictwem jest realizowane na koszt i odpowiedzialność
Użytkownika. Użytkownik musi być świadomy, że osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie
jakiegokolwiek działania, czynności i/lub za każdą informację przedstawioną na Stronie internetowej lub za jej
pośrednictwem są pracownicy z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem. Użytkownik jest
odpowiedzialny za właściwe i odpowiedzialne korzystanie ze Strony internetowej, Usług i Treści.
8.2 Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze Strony internetowej, Usług i Treści na swoje własne ryzyko i
w zależności od ich dostępności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w Usługach i
Treściach, w dostępności lub dostarczeniu (które obejmują, między innymi, zdarzenia wynikające z przerwania
działania, usunięcia, opóźnienia w funkcjonowaniu, transmisji, linii komunikacyjnej, błędów, pominięć lub
wirusów informatycznych, trojanów lub innego kodu lub sekwencji szkodliwych komend), jak również za
szkody z nimi związane.

8.3 Spółka nie gwarantuje, że Strona internetowa, Usługi lub Treści są wolne od błędów lub zakłóceń ani ,że
błędy zostaną naprawione. Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia w dowolnym momencie bez
wcześniejszego uprzedzenia Strony internetowej, Usług lub Treści (lub ich części) z dowolnego powodu, lub
też zawieszenia działania Strony internetowej, Usług lub Treści (lub ich części), jeśli będzie to konieczne w
celu przeprowadzenia rutynowych lub nierutynowych prac technicznych, poprawienia błędów lub
wprowadzenia innych zmian.
8.4 W niektórych przypadkach Spółka oferuje ogłoszenia i/lub linki do innych stron internetowych, które nie
należą do Spółki ani nie są przez nią kontrolowane. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za materiały
przedstawione lub zawarte na stronach internetowych stron trzecich, które zawierają linki do Strony
internetowej Spółki lub do stron, do których dostęp można mieć poprzez linki Strony internetowej Spółki.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe stron trzecich; Użytkownik odwiedza takie strony
wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
8.5 Zgodnie z sekcjami 9.7 i 9.8, które przedstawiono poniżej, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
Spółka, jej spółki zależne i ich pracownicy, dyrektorzy, dystrybutorzy, licencjodawcy i przedstawiciele nie
ponoszą odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność powstała w konsekwencji umowy, jej
niespełnienia (które obejmuje, między innymi, zaniedbanie) lub z innego powodu, za (i) utratę transakcji,
możliwości, korzystania, korzyści, oczekiwanej korzyści, kontraktu, wpływów, oszczędności w dobrej wierze
lub spodziewanych oszczędności lub (ii) utratę danych lub użytkowanie danych, niezależnie, czy jest to
odpowiedzialność bezpośrednia, pośrednia, wynikowa lub wyjątkowa i pochodzi od lub jest połączona z
korzystaniem lub próbą korzystania ze Strony internetowej, Usług lub Treści, brakiem możliwości korzystania z
tych elementów lub przerwaniem lub wycofaniem ze strony Spółki udostępniania Strony internetowej, Usług
lub Treści, nawet jeżeli poinformowano Spółkę o możliwości wystąpienia szkód.
8.6 W dowolnym przypadku i w największym stopniu dozwolonym przez prawo właściwie, Spółka nie będzie
odpowiedzialna za szkodę lub stratę, bezpośrednią lub pośrednią, którą poniesie Użytkownik w wyniku braku
możliwości zapewnienia przez Spółkę oferowania Usług lub Treści z jakiegokolwiek powodu, np. opóźnienia
lub przerwania dostępu, braku dostarczenia danych lub błędnego dostarczenia, braku możliwości oferowania
Usług lub Treści z uwagi na błąd serwera lub jakiekolwiek zdarzenia wywołane siłą wyższą, np. katastrofy
naturalne, wojnę lub terroryzm, błędy w zapewnieniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowane wykorzystanie
danych osobowych związane z piractwem i/lub błędem lub brakiem sieci. Wyłączenie określone w tej sekcji
stosuje się tylko w przypadku, jeśli strata lub szkoda poniesiona przez Użytkownika była lub mogła zostać
przewidziana przez Spółkę i/lub Użytkownik poinformował Spółkę o ryzyku poniesienia ww. szkody lub straty.
8.7 Żadna z kwestii zawartych w tym Regulaminie nie ograniczy lub nie wyłączy odpowiedzialności Spółki za
śmierć lub uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem Spółki, oszustwem, wprowadzeniem w błąd lub
jakąkolwiek inną odpowiedzialność, która nie może zostać ograniczona lub wyłączona zgodnie z prawem
właściwym.
8.8 Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na prawa, które zgodnie z prawem odpowiadają
Użytkownikowi jako konsumentowi.
ZRZECZENIE SIĘ I ZAWIESZENIE

9.1 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub zamknięcia konta Użytkownika i/lub dostępu
do Strony internetowej w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia i zgodnie z decyzją Spółki,
jeśli Użytkownik przekroczy lub podejrzewamy, że przekroczył warunki określone w niniejszym Regulaminie,
lub jeśli korzystanie ze Strony internetowej, Treści lub Usług może zagrażać elementom lub innego rodzaju
instalacjom technicznym. Ponadto niespełnienie warunków Regulaminu może stanowić akt oszustwa i
skutkować sporami prawnymi i szkodami, jak również procesem prawnym.
9.2 Wszystkie klauzule dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności, odszkodowań i wyłączności zawarte w
niniejszym Regulaminie pozostaną ważne po wycofaniu niniejszego Regulaminu.
WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH I PRYWATNOŚCI
10.1 Informacje, dane i materiały, które Użytkownik dostarcza Spółce w ramach procesu rejestracji i później,
jak również wszelkie inne informacje, dane i materiały, które Użytkownik dostarcza Spółce, są podległe
wytycznym dotyczącym ochrony danych osobowych i prywatności Spółki. Uznaje się, że aktualna wersja
Wytycznych dotyczących ochrony danych i prywatności Spółki jest zawarta w niniejszym Regulaminie.
10.2 Wszelkie informacje i dane, które nie są danymi osobowymi (informacje i dane osobowe zostały opisane
w punkcie Wytyczne dotyczące ochrony danych i prywatności Spółki), jak również wszelkie informacje, dane i
materiały, które Użytkownik transmituje lub publikuje na Stronie internetowej lub za jej pośrednictwem nie są
uznawane za tajne i rejestrowane. Niniejszym Użytkownik nadaje Spółce licencję stałą, nieodwracalną,
niewyłączną i bez tantiem do wykorzystywania tych informacji, danych i materiałów na całym świecie wedle
uznania Spółki, co obejmuje kopiowanie, ujawnianie, dystrybucję, przejęcie i inne metody korzystania z ww.
materiałów i wszystkich danych, obrazów, dźwięków, tekstu i innych elementów wymienionych w niniejszym
dokumencie w celu komercyjnym lub niekomercyjnym. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie informacje, dane i
materiały, które transmituje lub publikuje na Stronie internetowej są jego własnością. W ten sposób
Użytkownik posiada wszystkie prawa niezbędne do uzyskania wymienionej wcześniej licencji.
PODZIELNOŚĆ
Każdy z zapisów niniejszego Regulaminu uznaje się za odrębny i niezależny. Jeśli któryś z zapisów
niniejszego Regulaminu okaże się w całości lub częściowo nieważny lub niemający zastosowania, nie wpłynie
to na ważność niniejszego Regulaminu. W takim przypadku dany zapis zostanie ograniczony lub wyłączony w
minimalnym niezbędnym stopniu i zostanie zastąpiony zapisem ważnym, który w lepszy sposób odda intencję
niniejszego Regulaminu, tak żeby Regulamin mógł pozostać w pełnej mocy.
PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
Niniejszy Regulamin podlega i interpretowany będzie zgodnie z prawem austriackim. Wszelkie spory związane
z niniejszymi Warunkami, w tym kwestie związane z ich istnieniem, ważnością lub wycofaniem, będą
rozstrzygane wyłącznie w sądach odpowiedzialnych za sprawy handlowe pierwszego dystryktu w Wiedniu
zgodnie z prawem austriackim, bez odniesienia do konfliktów dotyczących jurysdykcji. Wyłączone zostaje
zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11
kwietnia 1980 r.

JĘZYK
Wersja oryginalna Regulaminu została napisana w języku angielskim. Tłumaczenia Regulaminu są dostępne
jedyne w celach informacyjnych i w celu ułatwienia użytkowania. W przypadku sporów wersja angielska
będzie wersją wiążącą.
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