
Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z serwisu internetowego przy 
wykorzystaniu usług telefonicznych z dodatkowym świadczeniem, adresowanego dla posiadaczy 
(użytkowników) telefonów komórkowych wyposażonych w karty SIM na podstawie umów zawartych z 
polskimi operatorami sieci telekomunikacyjnych, realizowanego ATLANET media s.r.o. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu są wyłącznie osoby 
pełnoletnie posiadające aktywną kartę SIM.Uczestnictwo w Usłudze jest dobrowolne 

2. Usługa jest oferowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Serwis ma charakter towarzyski. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi, dzwoni pod numer IVR 

podany w przekazie reklamowym . 
4. Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym, umożliwiającym korzystanie 

z Usługi, jest numer jego telefonu. Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek 
swoich danych mogących go zidentyfikować. Podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o 
w/w charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność 

5. Administrator nie jest pośrednikiem w zawieraniu znajomości za pomocą ogłoszeń zamieszczanych w  
Serwisu i nie odpowiada za skutki, spory lub pretensje związane z nawiązaniem między uczestnikami 
użytkownikami Serwisu jakichkolwiek relacji lub za niedojście do skutku takich relacji. 

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób (w tym uczestników / 
użytkowników Serwisu) wynikające z wykorzystywania Serwisu i zawartych w nim danych sprzecznie 
z celem działania Serwisu lub sprzecznie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w 
związku z wykorzystaniem przez te podmioty danych osobowych innych uczestników / użytkowników 
Serwisu zamieszczonych w Serwisie. 

7. Koszt połączenia telefonicznego na numery obsługujące Serwis jest zgodny z cennikiem danego 
operatora komórkowego i jest uzależniony od rodzaju numeracji, tj. dla numerów typu: 

– 708 688 261– cena 3,46 PLN netto /4,26 PLN brutto za minutę połączenia, 

13. Operatorzy telefonii komórkowej odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające 
korzystanie z Serwisu i nie ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach Serwisu. 

II. Odpowiedzialność 

1. Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak 
najwyższym poziomie i bez zakłóceń. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem  
przez Użytkowników, którzy nie osiągnęli pełnoletności. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z 
jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi lub za 
opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za 
siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, 
awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway, nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
operatorów sieci GSM i inne zdarzenia będące poza wpływem i kontrolą Organizatora, niemożliwe do 
przewidzenia. 

5. Niezależnie od powyższych ustaleń Organizator ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w 
każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez operatora lub 
uprawnione organy publiczne. 

6. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe 
sądy powszechne. 

III. Postanowienia końcowe 



1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-mobile, Plus GSM, 
Orange P4), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym). Do korzystania z Usługi 
nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe. 

2.Uczestnik Serwisu poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora jego danych osobowych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. 
odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS oraz ewentualnego rozpatrywania 
reklamacji. 

3. Reklamacje związane z  funkcjonowaniem Serwisu powinny być kierowane w formie elektronicznej 
na info@spt.cz Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w 
terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawca reklamacji zostanie powiadomiony o 
rozpatrzeniu reklamacji w tej samej formie w jakiej złożył. 
 


