
UMOWA OKREŚLAJĄCA WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI MTV BITES 
 
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają postanowienia regulaminu 
korzystania ze strony MTV (dostępnego pod adresem: http://www.mtv.pl/regulamin) (dalej zwanym 
„Regulaminem“). W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową a Regulaminem, pierwszeństwo 
mają postanowienia niniejszej Umowy.  
 
Niniejsza Umowa określająca Warunki Korzystania z aplikacji MTV Bites (zwana dalej "Umową") jest 
wiążącą umową zawartą między Tobą a VIMN Netherlands B.V z siedzibą przy NDSM-plein 6, 1033 WB 
Amsterdam, Holandia, podmiotem prawa holenderskiego, wpisanym do rejestru handlowego 
Amsterdamu pod numerem akt 33255367 (dalej “VIMN”). Niniejsza umowa określa Twoje prawa do 
użytkowania aplikacji MTV Bites (dalej zwanej "Aplikacją“). 
 
Aplikacja umożliwia Ci wysyłanie własnych treści (np. nagrań wideo, zdjęć lub tekstów) do VIMN (dalej 
„Treści“). Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. 
 
1. Wymagania techniczne i Terytorium 
 
1. Ty ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie dostępu do Internetu i posiadanie niezbędnego 

urządzenia. Ponadto, spoczywa na Tobie obowiązek uiszczenia wszelkich opłat za dostęp do 
Internetu. Zaznaczamy, że koszt połączenia z Internetem i korzystania z połączeń mobilnych 
zależy od tego, czy masz zawartą umowę na stałą opłatę, czy rozliczasz się ze swoim dostawcą na 
podstawie taryfikatora czasowego lub ilości przesłanych danych.  

2. Aplikacja jest dostępna na terytorium Polski (zwane dalej "Terytorium"). Korzystanie z Aplikacji 
może zostać ograniczone lub całkowicie zablokowane przez techniczną kontrolę poza Terytorium.  

2. Treści autorstwa użytkownika  
 
1. Aby móc przesłać Treści do VIMN, użytkownik musi prawidłowo zarejestrować się do Aplikacji przy 

pomocy prywatnego konta w serwisie Facebook. Rejestrując się w Aplikacji potwierdzasz, że konto 
w serwisie Facebook przy pomocy którego dokonujesz rejestracji, należy do Ciebie, a dane 
osobowe, które tam udostępniasz (w tym imię i nazwisko oraz adres email) są prawdziwe i pełne. 
Ponosisz odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek podania niepełnych i/lub nieprawidłowych 
danych rejestracyjnych. Użytkownik musi upewnić się, że dane do rejestracji nie mogą być 
używane przez osoby trzecie. W razie wątpliwości, VIMN może poprosić Cię o potwierdzenie 
danych osobowych.  

2. Poprzez rejestrację akceptujesz postanowienia niniejszej Umowy i Regulaminu. Aby móc przesłać 
Treści do VIMN, musisz mieć ukończone co najmniej 18 lat, a jeśli jesteś pomiędzy 13 a 18 rokiem 
życia, wymagana jest zgodna opiekunów.  

3. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przesyłane Treści, a VIMN nie ma obowiązku kontroli Treści 
przed ich publikacją ani też obowiązku ich publikacji. Użytkownik musi upewnić się, że wysyłane 
treści nie zawierają wirusów, trojanów lub innych programów, które mogą zagrozić lub uszkodzić 
Aplikację. Ponadto gwarantujesz, że udostępniana Treść nie nie zawiera:  

• żadnych	treści,	które	nie	są	Twojego	autorstwa,	ani	żadnych	treści,	które	naruszają	jakiekolwiek	prawa	osób	
trzecich	(w	tym	prawa	autorskie	i	wszelkie	inne	prawa	własności	intelektualnej);	

• treści	 osób	 trzecich,	 żadnych	 materiałów	 objętych	 prawami	 autorskimi	 innej	 osoby,	 żadnych	 znaków	
towarowych,	marek	ani	logotypów	osoby	trzeciej;	

• żadnych	 treści,	 w	 których	 występuje	 osoba,	 która	 (i)	 nie	 ukończyła	 18	 lat	 lub	 nie	 osiągnęła	 wieku	
pełnoletności	 w	 swoim	 kraju	 zamieszkania	 w	 momencie	 stworzenia	 Treści	 użytkownika	 lub	 która	 (ii)	 nie	
udzieliła	 wyraźnej	 pisemnej	 zgody	 na	 pojawienie	 się	 w	 Treściach	 użytkownika	 oraz	 na	 przekazanie	 Treści	
użytkownika	VIMN	w	związku	z	inicjatywą	„MTV	Bump”;		

• muzyki,	chyba	że	jest	ona	Twojego	autorstwa;	
• obscenicznych,	brutalnych,	wulgarnych	lub	obraźliwych	obrazów,	wizerunków,	języka	lub	symboli;		
• znaków	lub	symboli	używanych	przez	gangi	i	przemocy;	
• zachowań	jednoznacznie	seksualnych	i	nagości;	
• używania	narkotyków	lub	spożywania	alkoholu;	
• tablic	rejestracyjnych,	numerów	telefonów	lub	prywatnych	adresów	–	pocztowych,	e-mail	lub	innych;	



• linków	stron	internetowych;	
• uwłaczającego	 przedstawiania	 jakichkolwiek	 grup	 etnicznych,	 rasowych,	 religijnych,	 osób	 o	 odmiennej	

orientacji	seksualnej	czy	tożsamości	płciowej,	upokarzania	innych	osób;	
• niezgodnych	 z	 prawem	 (np.	 oszczerstwa,	 dyskryminacja,	 nękanie,	 naruszanie	 praw	 lub	 własności	 innych	

osób)	lub	niewłaściwych	czynów,	zachowań	lub	postępowania	(np.	powodowanie	stresu	emocjonalnego);	
• zachowania	lub	czynów	niezgodnych	z	niniejszą	Umową	w	sprawie	przekazywania	treści;	lub	
• wszelkich	innych	treści,	przedstawień,	materiałów	lub	obrazów,	które	są	uznawane	lub	mogą	zostać	uznane	

za	niewłaściwe,	nieodpowiednie	lub	naganne	przez	VIMN	według	jego	własnego	uznania.	
4. Zapewniasz, że:  

• jesteś twórcą Treści oraz stworzyłeś je na własny koszt/ nabyłeś lub zakupiłeś prawa 
użytkowania, pokrewne prawa autorskie i inne prawa wymagane w świetle przepisów prawa 
oraz możesz nimi rozporządzać;  

• jesteś jedynym właścicielem praw autorskich i prawa do użytkowania zamieszczonych Treści; 
• Treści i ich wykorzystanie w sposób okreśłony niniejszą Umową nie naruszają żadnych praw 

stron trzecich. Dotyczy to również dóbr osobistych i praw do nazw osób trzecich, których 
wizerunek może być powielony lub które mogły być wymienione lub w inny sposób mogły 
znaleźć się w Treści. Jeżeli nie jesteś wyłącznym właścicielem wszystkich takich praw, musisz 
uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia, pozwolenia, zgody, prawa i licencje od właściciela lub 
właścicieli, aby zawrzeć niniejszą Umowę oraz wykonywać wszystkie wynikające z niej 
obowiązki.  

5. Użytkownik powinien zamieszczać tylko te materiały, zdjęcia lub wiadomości w swoich Treściach, 
które chce pokazać innym. Użytkownik powinien starać się nie ujawniać danych osobowych (na 
przykład imienia i nazwiska, adresu czy informacji finansowych) w żadnych przekazywanych 
Treściach. 

6. W przypadku zawinienia będziesz zobowiązany pokryć VIMN, oraz wszystkim innym firmom 
legalnie związanym z VIMN, koszty związane ze wszelkimi postępowaniami zainicjowanymi 
przeciwko VIMN w związku z wysłanymi przez Ciebie Treściami (w tym pokryć równowartość 
odszkodowania lub zadośćuczynienia), a wynikające z żądań osób trzecich skierowanych do VIMN, 
twierdzących, że Treść narusza ich prawa autorskie lub inne prawa. W celu obrony prawnej 
zapewnisz wszystkie potrzebne dokumenty na żądanie VIMN. Gwarancje i odpowiedzialności 
kontraktowe wyszczególnione powyżej nie wygasają wraz z usunięciem konta w Aplikacji. 

3. Licencja na eksploatację Treści przez VIMN 
 
1. Pod warunkiem podjęcia przez VIMN decyzji o eksploatacji i publikacji Treści, w zamian za to, że 

uwzględnimy takie Treści do celów wielokrotnego transmitowania w telewizji na antenie MTV Music 
(lub dowolnym kanale należącym do VIMN) lub wykorzystywania w inny sposób na naszych 
stronach www lub w mediach społecznościowych MTV, użytkownik z chwilą przesłania do VIMN 
Treści za pomocą Aplikacji udziela VIMN nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej do 
eksploatacji Treśći na wszystkich znanych w dacie zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, 
a w szczególności tych określonych poniżej: 

a.  utrwalanie i zwielokrotniania w każdy sposób i na wszelkich nośnikach, a w szczególności w 
pamięci komputera oraz na innych nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, 
techniką zapisu magnetycznego jak i cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną; 
b. rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, publiczne 
wystawianie, najem, dzierżawa lub użyczenie; 
c.    rozpowszechnienie bez pośrednictwa egzemplarzy poprzez ich: 
(i)  publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie; 
(ii) wielokrotne nadawanie i reemitowanie w formacie analogowym i cyfrowym w sposób 
bezprzewodowy (w tym drogą satelitarną, naziemną, naziemną cyfrową) i przewodowy, w tym w 
ramach sieci kablowych, za pomocą technologii typu SLING (placeshifting), platform cyfrowych, w 
pasmach kodowanych jak i niekodowanych, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji 
bez względu na użyte urządzenia odbiorcze, technologię, jakość, zarówno w sposób linearny, jak i 
nielinearny, również jako VOD i near-VOD, pay-per-view, DTO (download-to-own), DTR 
(download-to-rent) Instant-Restart, catch-up, npvr;  
(iii) równoczesne i integralne nadawanie z inną organizacją radiową lub telewizyjną; 
(iv) udostępnianie w technologii streamingu symultanicznego (videostreaming live) w: (i) sieciach 



teleinformatycznych (w tym Internet); (ii) sieciach telefonicznych i urządzeniach mobilnych, w tym 
także simulcasting i webcasting; 
(v) udostępnianie w taki sposób aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieciach komputerowych, w tym sieci Internet, z 
umożliwieniem użytkownikom sporządzenia odpłatnie lub nieodpłatnie zwielokrotnienia ich w 
pamięci własnego urządzenia końcowego współpracującego z siecią, i dalsze z nich korzystanie, 
bez względu na technologię przesyłu danych, w tym w szczególności w zakresie określonym w pkt 
(ii);  
d. wykorzystanie dla celów informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, przeglądowych lub 
kronikarskich dotyczących: (i) VIMN oraz kanałów telewizyjnych, serwisów, audycji lub innych 
usług podmiotów z grupy kapitałowej do której należy VIMN i (ii) ich partnerów, w szczególności 
operatorów sieci kablowych, teleinformatycznych i telefonicznych lub innych podmiotów trzecich 
wskazanych przez VIMN. 
 

2. Użytkownik udziela VIMN prawa do eksploatacji wizerunku, postaci, podobizny, głosu oraz 
wypowiedzi osoby/ osób utrwalnych w Treści (o ile ma zastosowanie), w związku z eksploatacją 
Treści na wszystkich znanych w dacie zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, a w 
szczególności tych określonych powyżej. 

3. VIMN będzie miał prawo do rozporządzania uzyskanymi prawami do Treści, w tym do ich zbycia 
oraz udzielania dalszych zezwoleń na wykonywanie zależnych praw do opracowania Treści i praw 
pokrewnych do Treści, w szczególności w ramach grupy kapitałowej do której należy VIMN. 

4. Użytkownik zezwala VIMN na wykonywanie praw osobistych do Treści w swoim imieniu. W 
szczególności użytkownik wyraża zgodę na publikację Treści bez oznaczania autorstwa, jak również 
na dokonywanie opracowań Treści, w tym łączenia z innymi dziełami, wykorzystywania 
fragmentów itp.  

5. Jeżeli użytkownik życzy sobie, aby Treści podpisane zostały jego imieniem i nazwiskiem lub 
pseudonimem, może przekazać VIMN takie dane osobowe przy przekazywaniu Treści. VIMN dołoży 
starań, aby Treści zostały podpisane zgodnie z życzeniem użytkownika.  

6. Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania żadnego wynagrodzenia za eksploatację Treści w 
zakresie przewidzianym niniejszą Umową. Przekazując Treści, użytkownik przyjmuje również do 
wiadomości i uznaje, że ani całość, ani żadna część przekazanych Treści ani jakiegokolwiek 
materiału związanego z takimi Treściami nie musi być przedkładana użytkownikowi do 
zatwierdzenia przed jej wykorzystaniem przez VIMN. 

7. Licencja, o której mowa w niniejszym punkcie udzielana jest na okres 5 lat i ulega 
automatycznemu przekształceniu w licencję na czas nieoznaczony, o ile użytkownik nie wypowie 
jej wysyłając pisemną notyfikację do VIMN na rok przed upływem tego 5 letniego okresu.  

4. Zmiany warunków Umowy 
 
VIMN może okresowo zmieniać, modyfikować lub uzupełniać warunki niniejszej Umowy. W takim 
przypadku VIMN odpowiednio powiadomi o zmianach. W przypadku sprzeciwu co do jakiejkolwiek 
zmiany warunków Umowy, należy zaprzestać korzystania z Aplikacji. Użytkownik, który kontynuuje 
przekazywanie Treści po zmianie niniejszych warunków, będzie związany takimi zmianami. 
 
5. Prawo właściwe 
 
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.  
 
	
 


