
Regulamin serwisu internetowego 
„Akademia Krokieta i Lamy” 

z dnia 17.03.2022 r. 
 

dla Użytkowników wskazanych przez Abonenta 
(osoba fizyczna bezpłatnie korzysta z Serwisu) 

 
 
      

§ 1. 
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa szczegółowe zasady korzystania z Serwisu dla 

Użytkowników niebędących jednocześnie Abonentami.  
2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników na witrynie internetowej 

https://krokietilama.pl/regulamin pod nazwą: „Regulamin serwisu internetowego Akademia 
Krokieta i Lamy dla Użytkowników wskazanych przez Abonenta”. 

3. Serwis internetowy Akademia Krokieta i Lamy jest prowadzony przez spółkę AKiL Sp. z o.o. 
z siedzibą we Wrocławiu. 

4. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

5. Regulamin dedykowany jest Użytkownikom, którzy zostali wskazani przez Abonenta i w ten 
sposób nabywają prawo do bezpłatnego korzystania z Serwisu Akademia Krokieta i Lamy.  

6. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 
1) AKiL / Usługodawca – spółka AKIL sp. z o.o. z siedzibą ul. Gen. Karola Kniaziewicza 16B, 

50-455 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000881733 NIP: 8992892631, REGON: 
388077105, o kapitale zakładowym w wysokości 30.000,00 PLN; tel., e-mail: 
b.arszczyk@krokietilama.pl,  

2) Abonent - jednostka organizacyjna lub osoba prawna, w tym  
w szczególności gmina lub placówka oświatowa tj.: przedszkole lub szkoła podstawowa, w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty („Instytucje”), 
która jest stroną Umowy z AKiL i która wskazuje Użytkowników uprawnionych do 
bezpłatnego korzystania z Serwisu na czas trwania Umowy,  

3) Użytkownik – osoba fizyczna wskazana przez Abonenta, będąca pracownikiem placówki 
publicznej, w tym w szczególności nauczyciel, uprawniona do bezpłatnego korzystania z 
Serwisu i działająca poprzez wykorzystanie urządzenia lub systemu informatycznego, 
korzystająca z zasobów Serwisu, od chwili wywołania adresu internetowego Serwisu lub 
adresu podrzędnego, do chwili zamknięcia zakładki/okna przeglądarki z tak wywołanym 
adresem internetowym Serwisu; 

4) Umowa – odrębna umowa zawarta przez Abonenta oraz AKiL, której przedmiotem jest 
określenie warunków oraz zakresu Usługi VOD świadczonej dla wskazanych przez Abonenta 
Użytkowników.  

5) Materiały Audiowizualne – wszelkie treści publikowane lub udostępniane w Serwisie 
przez AKiL w dowolnej formie, w szczególności treści audiowizualne, tekstowe, graficzne, 
fotograficzne oraz dźwiękowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwory w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Materiały 
Audiowizualne w szczególności stanowią treści z gatunku edukacji i rozrywki – ponad 200 
filmów oraz ponad 100 kart pracy, które tworzone są w oparciu o podstawę programową 
nauczania.  

6) Grupa Tematyczna – jest grupą filmów posiadających charakterystyczną cechę wspólną 
lub wątek przewodni taki jak fabuła czy wspólny zakres edukacyjny.  

7) Serwis / Akademia – serwis internetowy Akademia Krokieta i Lamy należący do AKiL, 
dostępny pod adresem internetowym https://krokietilama.pl lub jego rozwinięciami,                         
w szczególności Serwisu: https://akademia.krokietilama.pl; na podstawie zawartej Umowy 
z Abonentem AKiL, dzięki Serwisowi, umożliwia Użytkownikowi dostęp do Materiałów 
Audiowizualnych na zasadach określonych Regulaminem;  

8) Usługa VOD – odpłatna audiowizualna usługa medialna, polegająca na dostarczaniu treści 
cyfrowych Użytkownikowi w postaci Materiału Audiowizualnego, w celu jego obejrzenia za 
pośrednictwem Serwisu, w szczególności w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika;  

9) Platforma sprzętowa – środowisko programistyczne spełniające określone                                          
w Regulaminie minimalne parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, 
pozwalające na korzystanie z Serwisu; 



10) Pakiety – zakres oraz sposób w jakim Materiały Audiowizualne udostępniane są 
Użytkownikom. Pakiety mogą się różnić między sobą co każdorazowo określa umowa 
między AKiL i danym Abonentem. W przypadku każdego z Pakietów Abonent jest 
płatnikiem co oznacza, że ponosi koszt Usługi VOD oraz jednocześnie wskazuje 
Użytkowników uprawnionych do bezpłatnego korzystania z Serwisu przez okres wynikający 
z Umowy.  

 
§ 2 

1. W celu skorzystania z Pakietu i uzyskania dostępu do Usługi VOD Użytkownik powinien: 
a) być Użytkownikiem uprawnionym do skorzystania z danego Pakietu,   
b) posiadać dedykowany link do Pakietu umożliwiający założenie konta w Serwisie,  
c) posiadać kod zniżkowy uprawniający do bezpłatnego korzystania z Serwisu,  
d) założyć konto w Serwisie, w tym podać wszystkie dane umożliwiające poprawną jego 

identyfikację w tym również dane nieobowiązkowe: nazwa placówki, adres placówki, 
stanowisko.  

2. W przypadku, gdy Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu a nie posiada 
dedykowanego linka lub/ i kodu zniżkowego, o których mowa w powyższym punkcie zaleca się 
niezwłoczny kontakt z AKiL pod niniejszym adresem: b.arszczyk@krokietilama.pl.  

3. Użytkownik posiadający kod zniżkowy, ale nieposiadający dedykowanego linku, o którym mowa 
w powyższym punkcie nie założy skutecznie konta w Serwisie, co również nie uda się poprzez 
wejście bezpośrednio w formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie i pod adresem: 
https://akademia.krokietilama.pl/join  

4. Użytkownik przed rejestracją w Serwisie powinien zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik 
rejestrując konto w Serwisie potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte 
w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń. Oświadczenie to jest składane poprzez 
oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku rejestracji. 

5. Użytkownicy, którzy założą konto otrzymują dostęp do Materiałów Audiowizualnych w zakresie 
wynikającym z danego Pakietu oraz do wszystkich Grup Tematycznych publikowanych przez 
AKiL w Serwisie w okresie trwania Umowy bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat.  

6. AKiL może w Serwisie umieszczać dodatkowo treści o charakterze informacyjno-promocyjnym 
adresowane dla wybranych Użytkowników lub wybranej grupy Użytkowników.  
 

§ 3 
1. Świadczenie Usługi VOD trwa od momentu zawarcia Umowy aż do momentu jej rozwiązania w 

wyniku: 
a) Upływu okresu wskazanego w Umowie między Abonentem a AKiL,  
b) Usunięcia konta przez Użytkownika,  
c) Usunięcia konta przez AKiL w wyniku negatywnej weryfikacji, o której mowa w poniższym 

punkcie  
2. AKiL ma prawo do przeprowadzenia weryfikacji z Abonentem czy Użytkownik posiadający w 

Serwisie aktywne konto jest uprawniony do bezpłatnego korzystania z Serwisu w ramach 
obowiązującej Umowy.  
a) w przypadku braku możliwości dokonania weryfikacji z związku z niekompletnymi danymi 

wpisanymi przez Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie AKiL może zwrócić się 
mailowo do Użytkownika na adres podany przez niego w procesie rejestracji z prośbą o 
uzupełnienie brakujących danych umożliwiających jego dalszą weryfikację.  

b) W przypadku nieuzupełnienia przez Użytkownika brakujących danych w terminie 14 
pełnych dni kalendarzowych liczonych od dnia wezwania Użytkownika przez AKiL, 
Usługodawca może usunąć konto Użytkownika 

 
 

§ 4 
1. W ramach Usługi VOD AKiL udziela Użytkownikowi niezbywalnej, niewyłącznej i ograniczonej 

licencji na odtwarzanie Materiałów Audiowizualnych wyłącznie w celach związanych z 
działalnością edukacyjną. Dla uniknięcia wątpliwości Użytkownik nie nabywają prawa do: 
1) rozpowszechniania, udostępniania i wszelkiego innego wykorzystywania Materiałów 

Audiowizualnych w jakiejkolwiek formie z wyjątkiem udostępniania ekranu Użytkownika 
uczniom w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w przypadku nauczania zdalnego,  

2) nagrywania lub innego utrwalania Materiałów Audiowizualnych, 
3) sprzedaży, najmu, dzierżawy, licencjonowania i innego rozporządzania Materiałami 

Audiowizualnymi. 
2. Użytkownik uzyskuje dostęp do aktualnej zawartości Usługi VOD. Aktualny wykaz zawartości 

Usługi VOD jest dostępny w Serwisie. AKIL może zmienić zawarte w Serwisie dane, w tym 



Materiały Audiowizualne, w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Użytkownik przyjmuje 
do wiadomości, że niektóre Materiały Audiowizualne mogą być dostępne w ramach Usługi VOD 
jedynie przez określony czas ze względu na ograniczenia prawne nałożone przez właścicieli 
treści. Zmiany, modyfikacje lub aktualizacje zawartości Usługi VOD oraz inne zmiany wyglądu 
Serwisu nie uważa się za zmianę Usługi VOD. 

3. AKIL oświadcza, że w ramach Usługi VOD mogą zostać uruchomione usługi dodatkowe i mogą 
one być udostępniane Użytkownikowi bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. 
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zmiany w usługach dodatkowych są uzależnione od 
aktualnie przyjętych decyzji AKIL. 

4. Korzystanie z Usługi VOD wymaga pozostawania zalogowanym w Serwisie.  
 

§ 5 
1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Akademii w sposób zgodny z Regulaminem oraz 

obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z udostępnionych Materiałów Audiowizualnych w 

sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych 
oraz praw autorskich i własności intelektualnej AKIL oraz osób trzecich. Użytkownik 
zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.  

3. Działania Użytkownika wykraczające poza udzieloną licencję stanowią naruszenie Regulaminu. 
4. Dostęp do Akademii, Usługi VOD lub Materiałów Audiowizualnych może zostać Użytkownikowi 

zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik:  
1) wykorzystuje Serwis, Usługę VOD lub Materiały Audiowizualne do celów niezgodnych z ich 

przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich; 
2) utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, Usługi VOD lub Materiałów 

Audiowizualnych, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu lub środowiska 
informatycznego, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne; 

3) podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł do kont innych Użytkowników, w tym 
podejmuje próby nieuprawnionego odgadnięcia tych haseł; 

4) udostępnia login lub hasło do swojego konta w Serwisie innym Użytkownikom lub 
nieuprawnionym osobom trzecim; 

5) zamieszcza w Serwisie lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się Materiały 
Audiowizualne skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu 
lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne; 

6) stosuje rozwiązania (w tym urządzenia lub oprogramowanie) umożliwiające korzystanie z 
Usług VOD w sposób nieuprawniony;  

7) dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego przez Administratora 
wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na 
zaniechanie. 

 
§ 6 

1. W celu założenia konta w Serwisie niezbędne jest, aby Użytkownik: 
a. posiadał dostęp do Internetu (o parametrach podanych poniżej), 
b. korzystał z urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową o danych podanych 

poniżej, 
c. posiadał dostęp do skrzynki poczty e-mail. 

2. Do korzystania z Serwisu i Usługi VOD niezbędne jest, aby Użytkownik posługiwał się 
urządzeniem oraz spełniał wymagania techniczne określone poniżej: 
1) w przypadku wszystkich urządzeń: 

a. łącze internetowe pozwalające na oglądanie filmów w pełnej jakości: 
i) jakość SD 480p - minimum 2 Mb/s, zalecane 3 Mb/s 
ii) jakość HD 1080p - minimum 5 Mb/s 

b. powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Materiałów 
Audiowizualnych; 

c. włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej; 
2) w przypadku komputerów/laptopów za pośrednictwem przeglądarki www, zainstalowana 

przeglądarka internetowa wskazana poniżej: 
a. Google Chrome (wersja: najnowsza i jedna pełna wersja wstecz) 
b. Mozilla Firefox wersja: najnowsza i jedna pełna wersja wstecz)  
c. Microsoft Edge (wersja: najnowsza i jedna pełna wersja wstecz)  
d. Safari (Mac, wersja: najnowsza i jedna pełna wersja wstecz)  

3. AKIL nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu w przypadku, gdy Platforma sprzętowa 
Użytkownika nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. 

4. Z uwagi na niezależne od AKIL ograniczenia techniczne infrastruktury niezbędnej do świadczenia 
Usługi VOD, AKIL.  



5. AKIL dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania Serwisu, ale 
w zakresie wynikającym z właściwości sieci Internet, z której korzysta Użytkownik, AKIL nie 
gwarantuje nieprzerywanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu i Usługi VOD. 

6. Obowiązkiem Użytkownika, przed rejestracją w Serwisie i zawarciem Umowy, jest sprawdzenie, 
czy posiadane przez niego Platformy sprzętowe spełniają wymogi techniczne określone w 
Regulaminie. W razie wątpliwości, Użytkownik ma prawo zwrócić się do AKIL z wnioskiem o 
udzielenie dodatkowych wyjaśnień. 

7. Ze względu na niezależne od AKIL właściwości środowiska informatycznego, którym posługuje 
się Użytkownik, korzystanie z Serwisu na Platformach sprzętowych może być ograniczone lub 
niemożliwe, a jakość odtwarzanych materiałów obniżona – w przypadku istnienia/aktywności w 
ramach ww. środowiska oprogramowania pochodzącego od podmiotów trzecich lub od 
Użytkownika (w szczególności różnego rodzaju firewalli, programów antywirusowych, blokad, w 
tym uniemożliwiających wyświetlanie reklam), jego kombinacji lub konfiguracji, mających 
wpływ na udostępnioną funkcjonalność lub prawidłowe działanie techniczne Serwisu na 
Platformach sprzętowych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, może w szczególności okazać 
się konieczne odinstalowanie określonego oprogramowania ze środowiska informatycznego, 
którym posługuje się Użytkownik lub dodanie w jego ramach określonego wyjątku. 

8. Funkcjonowanie Serwisu lub Usługi VOD wymaga cyklicznego monitoringu technicznego, 
poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu 
Serwisu lub Usługi VOD. W przypadku przerw w możliwości dostępu, trwających dłużej z powodu 
awarii, AKIL dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.  

9. Podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu Użytkownika są zapisywane krótkie informacje 
tekstowe zwane „plikami cookies”. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego 
działania Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies w związku ze 
świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu, znajdują się w Polityce prywatności dostępnej 
na witrynie internetowej https://krokietilama.pl/regulamin.  

 
§ 7 

1. Administratorem danych osobowych jest spółka AKIL sp. z o.o. KRS: 0000881733, ul. Gen. J. 
Kniaziewicza 16B, 50-455 Wrocław, adres e-mail: rodo@krokietilama.pl 

2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych wobec braku takiego obowiązku 
prawnego. 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu dostępnego pod adresem: 
https://krokietilama.pl lub https://akademia.krokietilama.pl  jest zgoda osoby, której dane 
dotyczą (odbierana w formie oznaczenia pola, tzw. checkboxa, art. 6 ust. 1 lit. A RODO) lub 
przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. 

4. Przetwarzanie będzie się odbywać w celu: skontaktowania się z Klientem lub potencjalnym 
Klientem i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, świadczenia Usług VOD, realizacji 
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przykładowo w związku z rozpatrywaniem 
reklamacji), realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (to jest w celu realizacji 
działań promocyjnych i marketingowych w zakresie marketingu produktów i usług własnych). 

5. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom (przykładowo obsłudze informatycznej czy 
księgowej). 

6. Co do zasady Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców 
Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, 
Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych 
uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pana/Pani 
danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane 
Pana/Pani dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień 
ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich 
przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła 
zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia tej 
ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pana/Pani danych osobowych. Umowy te, 
oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 
ust. 2 lit. c RODO. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pana/Pani danych 
jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może 
Pan/Pani zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać 
kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia. 

7. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania, jednak nie dłużej, niż do momentu przedawnienia roszczeń mogących powstać 
w związku ze świadczeniem usług przez Administratora. 



8. Uprawnienia przysługujące względem danych osobowych to: prawo do dostępu do danych i ich 
sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw; 

9. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody (w przypadku, gdy dane 
osobowe przetwarzane są na podstawie zgody). 

10. Przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich wskazania uniemożliwi realizację 
celów, o których mowa w § 10 pkt 4 Regulaminu. 

12. Decyzje na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany 
(profilowanie). 

 
§ 8 

1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu mogą być zgłaszane przez Abonenta i Użytkownika na 
adres korespondencyjny AKIL lub drogą elektroniczną na adres b.arszczyk@krokietilama.pl.   

2. W reklamacji Użytkownik powinni wskazać: 
1) imię i nazwisko Użytkownika, oraz adres e-mail użyty przy rejestracji i logowania w Serwisie; 

Abonent lub Użytkownik mogą wskazać także dodatkowe dane do kontaktu;  
2) określenie przedmiotu reklamacji oraz okresu będącego przedmiotem reklamacji; 
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; 
4) podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 

3. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, 
reklamację pozostawia się bez rozpoznania.  

4. Jeżeli reklamacja zawiera inne braki niż wskazane ust. 2 lub jeżeli będzie to konieczne do 
prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, AKIL niezwłocznie wezwie Użytkownika do jej 
uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, 
że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez 
rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez 
rozpoznania. 

5. AKIL niezwłocznie potwierdza wpłynięcie reklamacji. 
6. AKIL udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, jeśli w 

takiej formie złożono reklamację lub Użytkownik wyraził zgodę na odpowiedź w tej formie, w 
terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 

7. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że 
reklamacja została uwzględniona. 

8. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku bieżącego regulowania przez 
Abonenta należnej AKIL płatności za dostęp do Serwisu danego Użytkownika z tytułu 
korzystania z Akademii. 

9. Użytkownik może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą 
elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej 
składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Użytkownikiem Umową, 
która znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

10. Użytkownik mają prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przed właściwym 
miejscowo i rzeczowo sądem, bez konieczności korzystania z sądownictwa polubownego. 

 
§ 9 

1. Serwis oraz każdy jego element, w tym w szczególności: znaki towarowe, nazwy handlowe, 
hasła reklamowe (slogany), loga, grafika, obrazy, rysunki, fotografie i nazwy domen, które 
pojawiają się w Serwisie, należą lub przysługują AKIL oraz podlegają ochronie prawnej. 

2. Zawartość Serwisu, w szczególności Materiały Audiowizualne, podlegają ochronie prawnej. 
3. Żadna część Serwisu, w tym w szczególności jego nazwa handlowa, slogany (tj. hasła 

reklamowe), logo, grafika, lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek 
sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody AKIL. 

4. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do 
znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu, dobra osobiste 
i majątkowe AKIL lub osób trzecich oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i 
przemysłowej. 

 
§ 10 

1. Regulamin może podlegać zmianom w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia 
Usługi VOD.  



2. AKIL informuje o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej serwisu na witrynie 
internetowej https://krokietilama.pl oraz przesyłając informację na adres poczty elektronicznej 
Użytkownika. 

3. Zmiany w Regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia 
zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu są stosowane do 
zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie zmian Regulaminu. 

4. W przypadku, gdy Abonent lub Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, jest on 
uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem złożenia 
wypowiedzenia, w formie, w której zawarto Umowę, nie później niż w terminie 14 dni od 
poinformowania o zmianie.  

5. AKIL nie ponosi odpowiedzialności za: 
a. utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, powstałych na skutek okoliczności, którym AKIL nie 

mogło zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów 
związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również 
wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą; 

b. szkody wywołane korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z 
Usługi VOD w sposób sprzeczny z Regulaminem; 

c. awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będą skutkiem czynników niezależnych od 
AKIL. 

6. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność 
za takie działania. 

7. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie 
Użytkownika, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

8. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług 
medialnych na żądanie. 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.03.2022r  
 
 


