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I Postanowienia wstępne
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem
www.magiczna.com.pl („Serwis”).
Regulamin Serwisu „magiczna.com.pl” określa warunki korzystania z serwisu oraz zasady świadczenia usług polegających
na możliwości zamieszczania ogłoszeń poprzez Serwis „magiczna.com.pl” przez Użytkowników.
Użytkownikami Serwisu „magiczna.com.pl” mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
Aby korzystać z Serwisu „magiczna.com.pl” należy mieć dostęp do urządzenia komunikującego się z Internetem
oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową.
Serwis świadczy usługi działając zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), oraz w odniesieniu do konsumentów z Ustawą z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
Kontakt z Administratorem Serwisu „magiczna.com.pl” jest możliwy pod następującym adresem mailowym:
kontakt@magiczna.com.pl, który stanowi również adres składania ewentualnych reklamacji, a także pod telefonem
+48 576 191 924, lub przesyłając sms na numer +48 576 191 924. Kontakt jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach
10:00-15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
II Rodzaje użytkowników serwisu
Użytkownikami Serwisu mogą być tylko osoby pełnoletnie.
Serwis wyróżnia trzy kategorie użytkowników: Użytkownik Zarejestrowany, Ogłoszeniobiorca oraz Administrator Serwisu.
Użytkownik Zarejestrowany posiada w serwisie swoje konto, które tworzy poprzez rejestrację oraz publikacje ogłoszenia.
Ogłoszeniobiorca korzysta z usług ogłaszanych przez Użytkownika Zarejestrowanego lub też zapoznaje się z treścią ogłoszeń
zamieszczanych przez Użytkowników zarejestrowanych.
Administrator posiada uprawnienia do weryfikacji ogłoszeń, w tym treści ogłoszenia, zamieszczanych fotografii, przechowuje
dane osobowe Użytkowników Zarejestrowanych, usuwa ogłoszenia, które nie spełniają wymogów Regulaminu lub przepisów
prawa.
III Ogólne warunki korzystania z serwisu
Serwis „magiczna.com.pl” umożliwia zamieszczanie ogłoszeń, składających się z treści ogłoszenia i fotografii, poprzez
Użytkowników.
Użytkownicy zamieszczają ogłoszenia na zasadach ustalonych przez niniejszy Regulamin oraz zgodnie z zasadami prawa polskiego.
Zabrania się zamieszczania ogłoszeń, które łamią postanowienia niniejszego Regulaminu lub są niezgodne z obowiązującym
prawem.
Użytkownicy zamieszczają ogłoszenia po uprzednim zarejestrowaniu się. Rejestracja użytkownika polega na wypełnieniu drogą
elektroniczną formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny jest dostępny w zakładce „Rejestracja”. Rejestracja
użytkownika w Serwisie „magiczna.com.pl” wymaga od Użytkownika podania adresu email i hasła. Aktywacja konta Użytkownika
następuje po zatwierdzeniu konta w przesłanym Użytkownikowi mailu potwierdzającym rejestrację.
Użytkownicy po zarejestrowaniu w Serwisie mają możliwość umieszczania ogłoszeń poprzez Serwis. Treść ogłoszenia oraz jego
nazwa nie może naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, zawierać treści obraźliwych, propagujących przemoc, faszyzm,
nienawiść, dyskryminację lub inne podobne cechy. Treść ogłoszenia oraz jego nazwa nie może naruszać praw autorskich oraz
praw własności intelektualnej osób trzecich. Te same zasady dotyczą zamieszczanych w ogłoszeniach fotografii.
Użytkownik może dodawać ogłoszenia tylko jednej osoby, wyjątek stanowią pary oraz kluby.
Zamieszczenie ogłoszenia nie może naruszać praw osób trzecich, w przypadku naruszenia praw osób trzecich użytkownik zgadza
się na wszczęcie postępowania karnego, a Administrator ma prawo do przekazania informacji o Użytkowniku Organom Ścigania.
Akceptacja Regulaminu Serwisu, a także zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie oznacza jednoznaczne oświadczenie Użytkownika,
iż wszelkie zamieszczane przez niego treści, obejmujące: opis ogłoszenia, dane osobowe, dane kontaktowe, fotografie są zgodne
z prawem, prawdziwe i aktualne, nie starsze niż 1 rok, oraz że przedstawiają osobę, której dane kontaktowe zostały podane
w ogłoszeniu, oraz że Użytkownik posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w Serwisie fotografii lub uzyskał zgodę
osób, którym te prawa przysługują na publikację tych fotografii w Serwisie. Użytkownik oświadcza, że posiada zgodę osób,
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których wizerunek zawierają zamieszczane przez niego fotografie lub innych osób uprawnionych do wyrażenia zgody w tym
zakresie, na ich ujawnienie w Serwisie, na warunkach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
Użytkownik zamieszczając ogłoszenie zawierające treść ogłoszenia oraz fotografie oświadcza, jest świadom, że ogłoszenie będzie
dostępne, widoczne dla innych osób, oraz że wyraża zgodę na udostępnianie treści i zdjęć zawartych w ogłoszeniu.
Użytkownik zamieszczając ogłoszenie ma możliwość samodzielnego dokonania zmian w fotografii, polegających na zasłonięciu
twarzy osoby przedstawionej na zdjęciu. Opcja z możliwością dokonania takich zmian znajduje się w formularzu „dodawania
ogłoszenia”, zanim ogłoszenie zostanie przez Użytkownika zatwierdzone do opublikowania. Użytkownik wydaje polecenie
Administratorowi, aby ten zasłonił twarz osoby przedstawionej na zdjęciu. Użytkownik wydaje zgodę Administratorowi Serwisu
na dokonanie niezbędnych zmian lub dodatkowych zmian polegających na zasłonięciu twarzy osoby przedstawionej na zdjęciu,
oznakowaniu zdjęcia nazwą serwisu, zmniejszeniu/ zwiększeniu fotografii, dostosowaniu rozdzielczości zdjęcia do możliwości
Serwisu. Ponadto Użytkownik jest świadom, że Administrator może odmówić umieszczenia ogłoszenia w Serwisie jeśli ogłoszenie
łamie zasady Regulaminu oraz przepisy prawa.
Zamieszczane ogłoszenia mogą zostać zweryfikowane przez Administratora w każdym czasie.
Informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Serwisu.
Administrator Serwisu nie odpowiada za treści i charakter prezentowanych w Serwisie ogłoszeń. Odpowiedzialność w tym
zakresie ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane ogłoszenie.
Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa zostały zagrożone lub naruszone
poprzez zamieszczenie w Serwisie ogłoszenia. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane
ogłoszenie.
IV Informacje o opłatach
Zamieszczenie ogłoszenia towarzyskiego w Serwisie „magiczna.com.pl” nie podlega opłacie w wybranych kategoriach. Bezpłatna
publikacja ogłoszenia dotyczy ogłoszeń w kategorii „Panie”, „Panowie”, „Pary”, „Kluby”.
Serwis „magiczna.com.pl” nie pobiera opłaty za publikację ogłoszenia o pracę, ogłoszenie jest publikowane przez 1 miesiąc
(30 dni).
Serwis „magiczna.com.pl” nie pobiera opłat za założenie konta Użytkownika.
Bezpłatna publikacja ogłoszenia następuje na dzień następny roboczy po „dodaniu ogłoszenia” przez Użytkownika. Dzień roboczy
oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, przypadających w te dni.
Ogłoszenie jest opublikowane w Serwisie po akceptacji warunków niniejszego Regulaminu, oraz wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
V Okres ważności publikacji
Ogłoszenie w serwisie „magiczna.com.pl” jest publikowane przez okres 30 dni, od dnia ukazania się ogłoszenia w Serwisie.
Na 7 dni przed końcem tego okresu Administrator powiadamia Użytkownika o zbliżającym się końcu publikacji ogłoszenia.
Informację o kończącym się terminie publikacji ogłoszenia Administrator przesyła do Użytkownika drogą mailowa, na wskazany
podczas rejestracji adres mailowy.
Użytkownik, który chce, aby jego ogłoszenie było w dalszym ciągu publikowane, jest zobowiązany dokonać ponownej publikacji
ogłoszenia.
W przypadku nie opublikowania przez Użytkownika ogłoszenia w terminie do ostatniego dnia ważności publikacji ogłoszenia,
Administrator usunie ogłoszenie, po upływie okresu, na jaki zamieszczono ogłoszenie.
VI Zarządzanie publikowanym ogłoszeniem
Użytkownik ma prawo do modyfikacji, wstrzymania oraz usunięcia publikowania przez siebie ogłoszenia w każdym czasie.
Wstrzymanie ogłoszenia będzie możliwe po uprzednim kontakcie z Administratorem za pomocą drogi elektronicznej, czyli
poprzez adres mailowy.
W przypadku modyfikacji ogłoszenia, ogłoszenie może podlegać weryfikacji przez Administratora pod kątem zgodności
z Regulaminem oraz przepisami prawa.
Administrator wstrzyma publikację ogłoszenia, w sytuacji gdy zostanie stwierdzone, że ogłoszenie łamie zasady Regulaminu lub
przepisów prawa.
Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od jej zawarcia. Prawo odstąpienia nie
przysługuje po rozpoczęciu publikacji ogłoszenia.
Publikacja modyfikowanego ogłoszenia nie może łamać zasad Regulaminu oraz przepisów prawa. Administrator ma prawo do
usunięcia publikowanego ogłoszenie w przypadku uznania treści ogłoszenia lub zamieszczonych fotografii za niezgodne
z Regulaminem lub przepisami prawa.
Publikowane ogłoszenia są zamieszczane w serwisie na podstawie losowego wyboru.
Publikowane ogłoszenia muszą być zgodne ze stanem faktycznym, zawierać treści prawdziwe.
W przypadku zmiany danych zamieszczonych w ogłoszeniu, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji ogłoszenia.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z zamieszczonymi przez Użytkownika nieaktualnymi danymi.
Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik.
VII Prawa autorskie i licencja
Obowiązkiem Użytkownika jest powstrzymywanie się od wszelkich działań, które mogą narazić Serwis na szkodę bądź też
naruszających prawa Serwisu.
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Odpowiedzialność względem osób trzecich oraz Administratora, za wszelkie szkody powstałe w związku z publikacją w Serwisie
ogłoszenia: treści oraz fotografie, oraz korzystaniem przez Administratora z utworu w ramach udzielonej przez Użytkownika
licencji, ponosi wyłącznie Użytkownik.
Użytkownik oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w Serwisie w ramach ogłoszeń utworów
chronionych prawem autorskim, takich jak fotografie oraz, że udzielenie licencji i korzystanie przez Serwis z utworów zgodnie
z warunkami licencji nie będzie naruszać praw osób trzecich.
Użytkownik zamieszczając ogłoszenie w Serwisie oświadcza, że udziela Administratorowi Serwisu niewyłącznej, nieodpłatnej
i nieodwołalnej licencji, na korzystanie z utworu lub utworów zamieszczonych w ogłoszeniu. Licencja udzielana jest na czas
nieokreślony.
Licencja upoważnia Administratora do korzystania z utworu na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz poza jej
granicami, w następujących obszarach: utrwalania i powielania utworu, przy użyciu dostępnych technik, w zakresie obrotu
oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony:
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Administrator ma prawo udzielania dalszych licencji na korzystanie z utworu.
Licencja upoważnia Administratora do korzystania z utworu w ramach Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia jego
prawidłowego działania, a także w celu informowania, promocji i reklamy Serwisu przez osoby trzecie. Prawo do korzystania
z utworu trwa pomimo usunięcia ogłoszenia Użytkownika z Serwisu.
VIII Wymagania techniczne prawidłowego funkcjonowania Serwisu
Serwis funkcjonuje za pośrednictwem przeglądarek Internet Explorer od wersji minimum 9 (Internet Explorer 9, Internet Explorer
10, Internet Explorer 11, Firefox, Safari, Opera, Chrome).
Rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu wynosi 320x480 pikseli lub wyżej, serwis jest responsywny- treści są dostępne
na tabletach i smartfonach.
Prawidłowa funkcjonalność strony Serwisu jest dostępna po uruchomieniu przez Użytkownika funkcji języka JavaScript
w przeglądarce internetowej Serwisu.
Kontakt z Administratorem Serwisu możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej. Użytkownik Serwisu powinien posiadać adres
e-mail i dostęp do programu do obsługi poczty elektronicznej.
IX Przetwarzanie danych osobowych
Korzystanie z danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do realizacji świadczonych przez Serwis usług.
Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu wyraża, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
zgodę na:
a. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych
Użytkownika przez Serwis w zakresie niezbędnym do świadczenia usług
b. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych
Użytkownika przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych;
c. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych
Użytkownika przez Serwis w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników w celu polepszenia
jakości świadczonych przez Serwis usług.
Zgodę na wykorzystanie danych osobowych Użytkownik wyraża w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zamieszczania
ogłoszenia poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Użytkownika obejmuje także zgodę na wykorzystanie danych
osobowych w przyszłości jeżeli nie zmienia się cel ich przetwarzania.
Użytkownik przekazuje dane osobowe Serwisowi dobrowolnie.
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania w każdym czasie oraz zgłoszenia
żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Serwis dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności, aby dane te były
przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, a także
by były przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do
osiągnięcia celu przetwarzania.
Serwis, jako administrator danych osobowych (ABI), działa zgodnie z art. 40 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002
r. Nr 101 poz. 926).
Administrator gromadzi i przechowuje zapytania HTTP kierowane do jego serwera, zgodnie z praktyką przyjętą przez większość
funkcjonujących serwisów www.
Dane osobowe Użytkownika, opisywane przez Regulamin, są niezbędne do świadczenia przez Administratora usług Serwisu,
są przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do prowadzenia Serwisu i są przetwarzane w sposób zgodny z niniejszym
Regulaminem.
Dane osobowe są gromadzone i przechowywane wyłącznie w systemie informatycznym.
Administrator sam wykonuje czynności ABI- Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora zostały upoważnione wyłącznie osoby posiadające stosowne
upoważnienie Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
Administrator ma ponadto dostęp do danych osobowych zamieszczonych w treści ogłoszenia, w szczególności numeru telefonu,
fotografii oraz innych danych, o ile zostały one podane przez Użytkownika. Podanie wyżej wymienionych danych jest zawsze
dobrowolne.
kontakt@magiczna.com.pl
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X Zawarcie umowy
Do zawarcia umowy o świadczenie usług dochodzi z chwilą akceptacji warunków niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
XI Reklamacje
Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres e-mali: kontakt@magiczna.com.pl
W treści reklamacji należy podać: imię i nazwisko, a także należy wskazać wady reklamowanego ogłoszenia
Serwis rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
W przypadku nie podania przez Użytkownika wszystkich wskazanych w pkt. 2 danych, termin rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna
bieg po uzupełnieniu brakujących danych.
W przypadku uwzględnienia reklamacji, Administrator dokona należnych zmian.
W przypadku częściowego uwzględnienia reklamacji Administrator dokona należnych zmian.
XII Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawa z dnia 02 marca 2002 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2002 r. Nr 22, poz. 271,
z późn. zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) ustawa z dnia 04
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), ustawa z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800, z późn. zm.),ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz inne właściwe ustawy.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Użytkownikiem i obowiązuje od dnia opublikowania ogłoszenia
w Serwisie.
Regulamin może ulec zmianie. O zmianach regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
Serwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od treści Regulaminu tylko na korzyść Użytkownika
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