REGULAMIN SERWISU WWW.OHMYDEV.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Just Join IT
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul.
Lęborskiej 3.B lok. 1.44, KRS: 0000774695, NIP: 5842781957.
1.2. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia
jakichkolwiek praw Użytkownika przysługujących mu na mocy obowiązujących
przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.4. Treści zamieszczane w Serwisie ohmydev.pl są dostępne dla wszystkich
korzystających z Internetu, chyba że z opisu danej funkcjonalności wynika inaczej, z
zastrzeżeniem, że z pełnej funkcjonalności Serwisu ohmydev.pl może korzystać tylko
Użytkownik zalogowany.
1.5. Dostęp do treści Serwisu ohmydev.pl oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie
podlega opłatom.
1.6. Kontakt z obsługą Serwisu ohmydev.pl jest możliwy poprzez adres e-mail:
kontakt@ohmydev.pl.
1.7. O ile nic innego nie wynika z postanowień Regulaminu, wszelka komunikacja z
Użytkownikiem odbywa się za pomocą podanego przez niego adresu e-mail.
2. DEFINICJE
2.1. Serwis ohmydev.pl – serwis internetowy znajdujący się w domenie www.ohmydev.pl,
należącej do Usługodawcy;
2.2. Usługodawca - Just Join IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gdańsku, przy ul. Lęborskiej 3B, lok. 1.44, 80-386 Gdańsk, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000774695, której akta rejestrowe znajdują się w tym sądzie, posiadająca NIP:
5842781957 i REGON: 382708421, o kapitale zakładowym w wysokości 41.350,00 zł,
2.3. Usługi - usługi wymienione w pkt 3 Regulaminu, świadczone przez Usługodawcę
drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu ohmydev.pl, na rzecz Użytkownika;
2.4. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, która korzysta z Usług Serwisu ohmydev.pl;
2.5. Użytkownik niezalogowany – Użytkownik nieposiadający Konta Użytkownika lub
korzystający z Serwisu ohmydev.pl bez zalogowania do Konta Użytkownika;
2.6. Użytkownik zalogowany – Użytkownik korzystający z pełnej funkcjonalności Serwisu
ohmydev.pl po zalogowaniu do Konta Użytkownika;
2.7. Konto Użytkownika – panel przypisany do danego Użytkownika w wyniku
prawidłowej rejestracji, gdzie są gromadzone oraz przechowywane dane na temat
Użytkownika zalogowanego oraz świadczonych Usług;
2.8. Społeczność – otwarta społeczność skupiona wokół konkretnego tematu zrzeszająca
Użytkowników zalogowanych;

2.9. Treść – wszelka zawartość stworzona bądź udostępniona w Serwisie ohmydev.pl
przez Użytkownika zalogowanego, w szczególności w formie linka, postu bądź
elementu graficznego, opatrzona wybranymi tagami;
2.10.
Formularz zgłoszenia Społeczności - formularz dostępny w Serwisie
ohmydev.pl umożliwiający Użytkownikowi zalogowanemu bezpośredni kontakt z
Usługodawcą w celu zgłoszenia pomysłu na stworzenie nowej Społeczności;
2.11.
Formularz opinii - formularz dostępny w Serwisie ohmydev.pl umożliwiający
Użytkownikowi zalogowanemu kontakt z Usługodawcą w celu wyrażenia opinii na
temat funkcjonowania Serwisu ohmydev.pl;
2.12.
Formularz zgłaszania Treści - formularz dostępny w Serwisie ohmydev.pl
umożliwiający Użytkownikowi zalogowanemu kontakt z Usługodawcą w celu
zgłoszenia naruszenia bądź nadużycia;
2.13.
Regulamin - niniejszy regulamin;
2.14.
Newsletter - usługa elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na
subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail
bezpłatnych informacji o charakterze marketingowym pochodzących od Usługodawcy
lub partnerów Usługodawcy;
2.15.
Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
2.16.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (t.j. Dz.U.UE.L.2016.119.1).
3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3.1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących Usług za
pośrednictwem Serwisu ohmydev.pl:
3.1.1. Przeglądanie Treści w Serwisie ohmydev.pl;
3.1.2. Publikacja Treści w Serwisie ohmydev.pl;
3.1.3. Edytowanie i usuwanie Treści w Serwisie ohmydev.pl;
3.1.4. Zakładanie Konta Użytkownika w Serwisie ohmydev.pl;
3.1.5. Usunięcie Konta w Serwisie ohmydev.pl;
3.1.6. Dodawanie komentarzy do Treści;
3.1.7. Polubienie Treści;
3.1.8. Dołączanie do Społeczności;
3.1.9. Zapisywanie Treści na później;
3.1.10. Otrzymywanie powiadomień e-mail;
3.1.11. Wypełnienie i wysłanie Formularza zgłoszenia Społeczności;
3.1.12. Wypełnienie i wysłanie Formularza opinii;
3.1.13. Wypełnienie i wysłanie Formularza zgłoszenia Treści;
3.1.14. Newsletter;
3.2. Usługi określone w pkt 3.1.1., 3.1.4., 3.1.11. oraz 3.1.12. powyżej są dostępne dla
wszystkich Użytkowników, w tym Użytkowników niezalogowanych.
3.3. Pozostałe Usługi wymienione w pkt 3.1. powyżej są dostępne wyłącznie dla
Użytkowników zalogowanych.
3.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca:

3.4.1. komputer, smartphone lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do
Internetu;
3.4.2. dostęp do poczty elektronicznej;
3.4.3. przeglądarka internetowa;
3.4.4. zalecane włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików
Cookies oraz obsługi Javascript;
3.4.5. posiadanie jednego ze standardowych programów do odczytu plików typu PDF.
3.5. Szczegółowe zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie
poszczególnych usług drogą elektroniczną zostały zawarte w dalszej części
Regulaminu.
3.6. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość zakończenia w każdej chwili
korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
3.7. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu Serwisu
ohmydev.pl.
3.8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu ohmydev.pl w sposób zgodny
z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i
praw własności intelektualnej osób trzecich.
3.9. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie ohmydev.pl Treści o charakterze
bezprawnym, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, Treści naruszających dobra
osobiste osób trzecich, Treści nawołujących do nienawiści na tle rasowym, etnicznym
lub religijnym, Treści naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne i/lub przepisy
prawa.
3.10.
Zakazane jest umieszczanie w Serwisie ohmydev.pl Treści będących ofertami
kupna lub sprzedaży, w tym w szczególności handlu rzeczami, których obrót jest
zakazany przez prawo.
3.11.
Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
faktycznym.
3.12.
Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania
Serwisu ohmydev.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i
zobowiązuje się niezwłocznie usuwać wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu
ohmydev.pl, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.
3.13.
Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o wszelkich zakłóceniach w
funkcjonowaniu Serwisu ohmydev.pl (reklamacje), a także składać wszelkie opinie
oraz wnioski dotyczące jego funkcjonowania.
3.14.
Użytkownik może zgłaszać reklamacje, opinie oraz wnioski na adres e-mail
Usługodawcy podany w pkt 1.6 Regulaminu albo poprzez specjalny Formularz opinii,
dostępny w Serwisie ohmydev.pl.
3.15.
Jeżeli treści publikowane na stronie internetowej Serwisu ohmydev.pl naruszają
dobra osobiste Użytkownika lub innej osoby bądź noszą cechy nadużycia (nawołują
do nienawiści, naruszają ogólnie przyjęte normy społeczne i/lub przepisy prawa),
osoby te mogą powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu bądź nadużyciu
wysyłając zgłoszenie na adres e-mail Usługodawcy podany w pkt 1.6 Regulaminu albo
poprzez Formularz zgłaszania Treści, dostępny jako funkcjonalność Serwisu
ohmydev.pl.
3.16.
Po otrzymaniu reklamacji lub zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu bądź
nadużyciu Usługodawca podejmuje niezwłoczne działania mające na celu
odpowiednio usunięcie zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu ohmydev.pl lub usunięcie
z Serwisu ohmydev.pl Treści będących przyczyną naruszenia bądź nadużycia.

3.17.
Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników
zalogowanych Treści jedynie pod warunkiem otrzymania powiadomienia o ich
bezprawności, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3.18.
W przypadku otrzymania powiadomienia o bezprawności zamieszczonych
Treści, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi
zamieszczanych przez Użytkowników zalogowanych, w szczególności w odniesieniu
do Treści nieodpowiednich lub takich, które mogą stanowić naruszenie
obowiązujących przepisów prawa i/lub Regulaminu, gdy na podstawie zgłoszeń osób
trzecich, albo odpowiednich organów uznano, że mogą one stanowić naruszenie
obowiązujących przepisów prawa i/lub Regulaminu.
3.19.
Usługodawca nie ma obowiązku publikowania Treści zamieszczanych przez
Użytkowników zalogowanych, w szczególności w przypadku, gdy są to Treści
nieodpowiednie, godzą w interes Usługodawcy lub takie, które mogą stanowić
naruszenie obowiązujących przepisów prawa i/lub Regulaminu.
4. ZAŁOŻENIE KONTA
4.1. Stworzyć Konto Użytkownika w Serwisie ohmydev.pl może tylko osoba fizyczna, która
ukończyła trzynaście lat.
4.2. W celu dokonania rejestracji, należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w
Serwisie ohmydev.pl co najmniej: unikalny login Użytkownika, adres e-mail oraz hasło
oraz zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności. Po zakończeniu procesu
rejestracji, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana
wiadomość wskazująca sposób aktywacji Konta Użytkownika oraz inne wymagane
prawem informacje.
4.3. Dokonanie aktywacji Konta Użytkownika oznacza zakończenie procesu rejestracji. Z
chwilą aktywacji Konta Użytkownika dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem
a Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach
określonych w Regulaminie i polegających na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości
korzystania z Konta Użytkownika w sposób opisany w Regulaminie.
4.4. Konto Użytkownika może zostać przez niego uzupełnione o avatar, opis (bio),
informację o zajmowanym stanowisku i pracodawcy, a także linki do social media
(Facebook, LinkedIn, Twitter, GitHub, inna Strona www) oraz ewentualnie o inne dane.
Dane te Użytkownik zalogowany może w każdej chwili edytować bądź usunąć.
4.5. Użytkownik zalogowany uzyskuje pełny dostęp do funkcjonalności Serwisu
ohmydev.pl po dokonaniu pomyślnego procesu logowania, który każdorazowo
wymaga podania loginu oraz hasła Użytkownika.
5. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU OHMYDEV.PL
5.1. Użytkownicy zalogowani mogą zamieszczać w Serwisie ohmydev.pl wybrane przez
siebie Treści.
5.2. Każda publikowana Treść może zostać poddana procesowi pre-moderacji stosownie
do decyzji Usługodawcy. W przypadku skierowania do pre-moderacji Treść zostanie
umieszczona w Serwisie ohmydev.pl dopiero po dokonaniu jej akceptacji przez
administrację Serwisu ohmydev.pl.
5.3. Treści umieszczane w Serwisie ohmydev.pl przedstawiane są do oceny innym
Użytkownikom zalogowanym.

5.4. Użytkownicy zalogowani mogą pozytywnie oceniać dane Treści w formie oddania na
nie głosu. Użytkownik zalogowany może oddać na daną Treść tylko jeden głos. Głos
może zostać wycofany w dowolnym momencie.
5.5. W sytuacji, gdy dana Treść osiągnie odpowiednią liczbę głosów, zostanie
przeniesiona do sekcji „Najlepsze” znajdującej się na głównej stronie Serwisu
ohmydev.pl.
5.6. Użytkownicy zalogowani mogą dodawać komentarze pod daną Treścią oraz
odpowiadać na opublikowane już komentarze innych Użytkowników zalogowanych.
Jeżeli dodany komentarz narusza przepisy prawa i/lub postanowienia Regulaminu,
Usługodawca będzie uprawniony do usunięcia danego komentarza.
5.7. Użytkownik zalogowany będzie otrzymywał notyfikacje e-mail o zamieszczeniu
pierwszego komentarza pod Treścią, której jest autorem, pierwszego komentarza,
którego jest autorem, oraz o ilości zebranych głosów.
5.8. Użytkownicy zalogowani mogą dołączać do istniejących Społeczności.
5.9. Użytkownik może zgłosić do Usługodawcy pomysł na nową Społeczność za
pośrednictwem Formularza zgłoszenia Społeczności.
5.10.
Użytkownik zalogowany, będący jednocześnie członkiem określonej
Społeczności może skorzystać z zakładki „Twoje”, aby przefiltrować odpowiadające
mu Treści.
5.11.
Użytkownik zalogowany ma możliwość specjalnego oznaczenia i zapisania
danej Treści, aby móc odczytać ją w późniejszym czasie.
5.12.
Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez
siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez
Usługodawcę korespondencji drogą elektroniczną w tym celu poprzez podanie
swojego adresu e-mail w odpowiednim formularzu oraz kliknięcie przycisku „Zapisz
się”. Usługodawca może w dowolnym momencie zaprzestać wysyłki Newslettera.
5.13.
Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji
Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji
lub kontaktując się z Usługodawcą na adres e-mail: kontakt@ohmydev.pl).
6. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU OHMYDEV.PL
6.1. Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis ohmydev.pl ma charakter
bezterminowy. Użytkownik zalogowany może w dowolnym momencie rozwiązać
umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w
Regulaminie.
6.2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może przesłać w formie
dokumentowej (wiadomość e-mail) na adres: kontakt@ohmydev.pl albo usunąć swoje
Konto Użytkownika samodzielnie - korzystając z opcji zawartej w ustawieniach Konta
Użytkownika.
6.3. Użytkownik zalogowany może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od
Umowy bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać w
formie dokumentowej (wiadomość e-mail) na adres: kontakt@ohmydev.pl.
Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie
jest to obowiązkowe.
6.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał
informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy.

6.5. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania z Użytkownikiem zalogowanym umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym gdy:
6.5.1. Użytkownik zalogowany narusza istotne postanowienia Regulaminu;
6.5.2. Usługodawca powziął wiarygodne informacje, że dane podane przy zakładaniu
Konta Użytkownika są nieprawdziwe lub naruszają dobra osobiste osób trzecich;
6.5.3. Wystąpiła inna przyczyna, która w sposób obiektywny uniemożliwia
świadczenie Usług.
6.6. W innych niż wskazane w pkt 6.5. sytuacjach, Usługodawca uprawniony jest do
rozwiązania umowy z Użytkownikiem zalogowanym z zachowaniem 14-dniowego
okresu wypowiedzenia.
6.7. Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta Użytkownika oraz
zamieszczonych w nim informacji profilowych. Likwidacja Konta Użytkownika nastąpi
w ciągu 24 godzin.
6.8. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje także sukcesywne usunięcie wszystkich
Treści, jakie Użytkownik zalogowany, jako autor, udostępnił w Serwisie ohmydev.pl,
tj. wszystkich linków, postów, komentarzy oraz elementów graficznych. Usunięcie
Konta Użytkownika nie powoduje usunięcia głosów oddanych na wybrane Treści.
6.9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość pozostawienia wybranych Treści do
własnego użytku, pomimo usunięcia Konta Użytkownika autora tych Treści na
podstawie udzielonej przez Użytkownika licencji, o której mowa w pkt. 10 Regulaminu.
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
7.1. W granicach dopuszczalnych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników zalogowanych
w ramach Serwisu ohmydev.pl, w szczególności za Treść zamieszczaną przez
Użytkowników zalogowanych w Serwisie ohmydev.pl.
7.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o
bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie
otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o
bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie
uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych
z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze
Usługodawca zawiadomi Użytkownika zalogowanego w ramach jego Konta
Użytkownika.
7.3. W razie powzięcia przez Usługodawcę wiarygodnych informacji, że Treści
umieszczone w Serwisie ohmydev.pl naruszają postanowienia Regulaminu,
Usługodawca może usunąć te Treści wraz ze wszystkimi komentarzami.
7.4. Usługodawca, oprócz możliwości dokonania czynności wstępnej pre-moderacji (pkt
5.2 Regulaminu) nie ma obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych
przez Użytkowników zalogowanych w Serwisie ohmydev.pl.
7.5. Usługodawca może czasowo pozbawić Użytkownika zalogowanego możliwości
zalogowania się i korzystania z funkcjonalności Serwisu ohmydev.pl (blokada Konta
Użytkownika), jeżeli Użytkownik zalogowany narusza postanowienia Regulaminu. O
powyższym Użytkownik zalogowany informowany jest poprzez powiadomienie
widoczne w ramach jego Konta Użytkownika oraz poprzez wiadomość e-mail na adres
przypisany do Konta Użytkownika.

7.6. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować prawidłowe i
niezakłócone funkcjonowanie Serwisu ohmydev.pl, z zastrzeżeniem prawa do
wprowadzania przerw technicznych w działaniu Serwisu ohmydev.pl.
7.7. Usługodawca nie gwarantuje, że serwery przez niego wykorzystywane są wolne od
szkodliwego oprogramowania, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za szkodę przez
nie spowodowaną, jak i przez ewentualne ataki hackerskie.
8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Użytkownik zalogowany może w każdym momencie zgłaszać reklamacje dotyczące
funkcjonowania Serwisu ohmydev.pl.
8.2. Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail:
kontakt@ohmydev.pl.
8.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie loginu Użytkownika, jego adres email przypisany do Konta Użytkownika oraz opis zdarzenia będącego powodem
złożenia reklamacji.
8.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty otrzymania przez
Usługodawcę prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i
niewymagającej uzupełnienia).
8.5. Użytkownik zalogowany otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą
korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, niezbędnych dla realizacji
postanowień Regulaminu jest Usługodawca.
9.2. Usługodawca przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z
RODO.
9.3. Dane te są przetwarzane przez Usługodawcę dla zawarcia i wykonania umowy na
warunkach określonych w Regulaminie, w tym zapewnienia należytej jakości usług,
monitorowania i weryfikacji poprawności tej umowy – przez czas jej trwania (art. 6 ust.
1 lit. b) RODO).
9.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności
Użytkowników określa dokument „Polityka prywatności” – dostępny pod adresem
https://bucket.ohmydev.pl/terms/polityka-prywatnosci-oh-my-dev.pdf.
10. PRAWA AUTORSKIE
10.1.
Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne oraz inne elementy
Serwisu ohmydev.pl podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i praw
pokrewnych przysługujących Usługodawcy lub innym uprawnionym podmiotom.
10.2.
Osoby trzecie nie są uprawnione do kopiowania, modyfikowania, reprodukcji,
dystrybucji lub pobierania w całości lub części Serwisu ohmydev.pl, z zastrzeżeniem
ust. 10.3 poniżej.
10.3.
Program komputerowy, na którym oparty jest Serwis ohmydev.pl (kod
źródłowy) jest darmowym oprogramowaniem. Użytkownik może go redystrybuować
i/lub modyfikować zgodnie z warunkami GNU Affero General Public License w wersji
opublikowanej przez Free Software Foundation w wersji 3 licencji lub (według wyboru)
nowszej wersji.

10.4.
Kod źródłowy jest rozpowszechniany z nadzieją, że będzie przydatny, ale BEZ
ŻADNEJ GWARANCJI; nawet bez dorozumianej gwarancji SPRZEDAŻY lub
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
10.5.
GNU Affero General Public License w wersji opublikowanej przez Free
Software Foundation w wersji 3 licencji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz
jest dostępna pod adresem https://github.com/forem/forem/blob/main/LICENSE.md.
10.6.
Serwis ohmydev.pl może zawierać utwory (np. fotografie, elementy graficzne)
w rozumieniu Prawa autorskiego, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy
lub osoby trzecie.
10.7.
Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody
Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość
Serwisu ohmydev.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego
Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
10.8.
Użytkownik, tworząc Konto Użytkownika w Serwisie ohmydev.pl, posiada pełne
prawa autorskie do wszelkich Treści, które w nim tworzy lub udostępnia. Żaden zapis
niniejszego Regulaminu nie pozbawia Użytkownika zalogowanego praw do jego
własnych Treści. Użytkownik zalogowany może udostępniać swoje Treści dowolnej
osobie i w dowolnym momencie.
10.9.
Z chwilą zamieszczenia Treści w Serwisie ohmydev.pl, Użytkownik zalogowany
udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej, zbywalnej, bezpłatnej, obejmującej prawo
do udzielania sublicencji do korzystania z autorskich praw majątkowych oraz praw
pokrewnych do Treści na wszystkich znanych w chwili publikacji Treści polach
eksploatacji, w szczególności do:
10.9.1. wykorzystywania, w tym w szczególności w celu wykorzystywania w celu
promowania i oferowania produktów i usług Usługodawcy,
10.9.2. modyfikowania,
10.9.3. uruchamiania,
10.9.4. kopiowania,
10.9.5. publicznego odtwarzania lub wyświetlania, w tym w szczególności publikowania
w Internecie;
10.10.
Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony.
10.11.
Usługodawca ma prawo do korzystania z Treści zarówno na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
10.12.
Użytkownik zalogowany, publikując Treści w Serwisie ohmydev.pl zapewnia,
że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw
autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz
danych.
10.13.
Użytkownik zalogowany, zamieszczając w Serwisie ohmydev.pl Treści mogące
być kwalifikowane jako utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, zapewnia, że posiada
autorskie prawa majątkowe do wszystkich zamieszczanych w Serwisie ohmydev.pl
utworów chronionych prawem autorskim w zakresie pozwalającym na zgodne z
prawem i niniejszym Regulaminem zamieszczenie Treści w Serwisie ohmydev.pl oraz
na zgodne z prawem udzielenie Licencji na korzystanie z treści przez Usługodawcę
oraz, że udzielenie Licencji i korzystanie przez Usługodawcę z treści zgodnie z
warunkami udzielonej Licencji w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.
10.14.
Użytkownik zalogowany ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą
względem Usługodawcy za wszelkie szkody jakie Usługodawca poniósł w związku z
zamieszczeniem w Serwisie ohmydev.pl Treści opublikowanych przez Użytkownika

zalogowanego oraz korzystaniem przez Usługodawcę z Treści na warunkach Licencji
udzielonej przez tego Użytkownika zalogowanego.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści
Regulaminu.
11.2.
W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Usługodawca poinformuje o tym
na stronie Serwisu ohmydev.pl oraz za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na
adres przypisany do Konta Użytkownika.
11.3.
W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik zalogowany
uprawniony jest do rozwiązania umowy z Usługodawcą w sposób określony w pkt 6
Regulaminu.
11.4.
We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Usług Serwisu ohmydev.pl
mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11.5.
Niezależnie od postanowień Regulaminu, istnieje możliwości skorzystania
przez Użytkownika zalogowanego z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń.
11.6.
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem zalogowanym a
Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w
ramach Serwisu ohmydev.pl, na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo
polskie.
11.7.
Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania
Regulaminu oraz świadczenia Usług przez Serwis ohmydev.pl jest Sąd właściwy dla
Usługodawcy, chyba, że przepisy prawa przewidują inną właściwość miejscową.

ZAŁĄCZNIK NR 1
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The GNU General Public License is a free, copyleft license for
software and other kinds of works.
The licenses for most software and other practical works are designed
to take away your freedom to share and change the works. By contrast,
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to
share and change all versions of a program--to make sure it remains free
software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the
GNU General Public License for most of our software; it applies also to
any other work released this way by its authors. You can apply it to
your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
them if you wish), that you receive source code or can get it if you
want it, that you can change the software or use pieces of it in new
free programs, and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to prevent others from denying you
these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have
certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if
you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.
For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same
freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive
or can get the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.
Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps:
(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License
giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.
For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains
that there is no warranty for this free software. For both users' and
authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as

changed, so that their problems will not be attributed erroneously to
authors of previous versions.
Some devices are designed to deny users access to install or run
modified versions of the software inside them, although the manufacturer
can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of
protecting users' freedom to change the software. The systematic
pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to
use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we
have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those
products. If such problems arise substantially in other domains, we
stand ready to extend this provision to those domains in future versions
of the GPL, as needed to protect the freedom of users.
Finally, every program is threatened constantly by software patents.
States should not allow patents to restrict development and use of
software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to
avoid the special danger that patents applied to a free program could
make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that
patents cannot be used to render the program non-free.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.
TERMS AND CONDITIONS
0. Definitions.
"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.
"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of
works, such as semiconductor masks.
"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this
License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and
"recipients" may be individuals or organizations.
To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work
in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an
exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the
earlier work or a work "based on" the earlier work.
A "covered work" means either the unmodified Program or a work based
on the Program.
To "propagate" a work means to do anything with it that, without
permission, would make you directly or secondarily liable for
infringement under applicable copyright law, except executing it on a

computer or modifying a private copy. Propagation includes copying,
distribution (with or without modification), making available to the
public, and in some countries other activities as well.
To "convey" a work means any kind of propagation that enables other
parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through
a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.
An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices"
to the extent that it includes a convenient and prominently visible
feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2)
tells the user that there is no warranty for the work (except to the
extent that warranties are provided), that licensees may convey the
work under this License, and how to view a copy of this License. If
the interface presents a list of user commands or options, such as a
menu, a prominent item in the list meets this criterion.
1. Source Code.
The "source code" for a work means the preferred form of the work
for making modifications to it. "Object code" means any non-source
form of a work.
A "Standard Interface" means an interface that either is an official
standard defined by a recognized standards body, or, in the case of
interfaces specified for a particular programming language, one that
is widely used among developers working in that language.
The "System Libraries" of an executable work include anything, other
than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of
packaging a Major Component, but which is not part of that Major
Component, and (b) serves only to enable use of the work with that
Major Component, or to implement a Standard Interface for which an
implementation is available to the public in source code form. A
"Major Component", in this context, means a major essential component
(kernel, window system, and so on) of the specific operating system
(if any) on which the executable work runs, or a compiler used to
produce the work, or an object code interpreter used to run it.
The "Corresponding Source" for a work in object code form means all
the source code needed to generate, install, and (for an executable
work) run the object code and to modify the work, including scripts to
control those activities. However, it does not include the work's
System Libraries, or general-purpose tools or generally available free
programs which are used unmodified in performing those activities but
which are not part of the work. For example, Corresponding Source
includes interface definition files associated with source files for
the work, and the source code for shared libraries and dynamically

linked subprograms that the work is specifically designed to require,
such as by intimate data communication or control flow between those
subprograms and other parts of the work.
The Corresponding Source need not include anything that users
can regenerate automatically from other parts of the Corresponding
Source.
The Corresponding Source for a work in source code form is that
same work.
2. Basic Permissions.
All rights granted under this License are granted for the term of
copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated
conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited
permission to run the unmodified Program. The output from running a
covered work is covered by this License only if the output, given its
content, constitutes a covered work. This License acknowledges your
rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.
You may make, run and propagate covered works that you do not
convey, without conditions so long as your license otherwise remains
in force. You may convey covered works to others for the sole purpose
of having them make modifications exclusively for you, or provide you
with facilities for running those works, provided that you comply with
the terms of this License in conveying all material for which you do
not control copyright. Those thus making or running the covered works
for you must do so exclusively on your behalf, under your direction
and control, on terms that prohibit them from making any copies of
your copyrighted material outside their relationship with you.
Conveying under any other circumstances is permitted solely under
the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10
makes it unnecessary.
3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.
No covered work shall be deemed part of an effective technological
measure under any applicable law fulfilling obligations under article
11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or
similar laws prohibiting or restricting circumvention of such
measures.
When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid
circumvention of technological measures to the extent such circumvention
is effected by exercising rights under this License with respect to
the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or

modification of the work as a means of enforcing, against the work's
users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of
technological measures.
4. Conveying Verbatim Copies.
You may convey verbatim copies of the Program's source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice;
keep intact all notices stating that this License and any
non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code;
keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all
recipients a copy of this License along with the Program.
You may charge any price or no price for each copy that you convey,
and you may offer support or warranty protection for a fee.
5. Conveying Modified Source Versions.
You may convey a work based on the Program, or the modifications to
produce it from the Program, in the form of source code under the
terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:
a) The work must carry prominent notices stating that you modified
it, and giving a relevant date.
b) The work must carry prominent notices stating that it is
released under this License and any conditions added under section
7. This requirement modifies the requirement in section 4 to
"keep intact all notices".
c) You must license the entire work, as a whole, under this
License to anyone who comes into possession of a copy. This
License will therefore apply, along with any applicable section 7
additional terms, to the whole of the work, and all its parts,
regardless of how they are packaged. This License gives no
permission to license the work in any other way, but it does not
invalidate such permission if you have separately received it.
d) If the work has interactive user interfaces, each must display
Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive
interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your
work need not make them do so.
A compilation of a covered work with other separate and independent
works, which are not by their nature extensions of the covered work,
and which are not combined with it such as to form a larger program,
in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an

"aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not
used to limit the access or legal rights of the compilation's users
beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work
in an aggregate does not cause this License to apply to the other
parts of the aggregate.
6. Conveying Non-Source Forms.
You may convey a covered work in object code form under the terms
of sections 4 and 5, provided that you also convey the
machine-readable Corresponding Source under the terms of this License,
in one of these ways:
a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product
(including a physical distribution medium), accompanied by the
Corresponding Source fixed on a durable physical medium
customarily used for software interchange.
b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product
(including a physical distribution medium), accompanied by a
written offer, valid for at least three years and valid for as
long as you offer spare parts or customer support for that product
model, to give anyone who possesses the object code either (1) a
copy of the Corresponding Source for all the software in the
product that is covered by this License, on a durable physical
medium customarily used for software interchange, for a price no
more than your reasonable cost of physically performing this
conveying of source, or (2) access to copy the
Corresponding Source from a network server at no charge.
c) Convey individual copies of the object code with a copy of the
written offer to provide the Corresponding Source. This
alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and
only if you received the object code with such an offer, in accord
with subsection 6b.
d) Convey the object code by offering access from a designated
place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the
Corresponding Source in the same way through the same place at no
further charge. You need not require recipients to copy the
Corresponding Source along with the object code. If the place to
copy the object code is a network server, the Corresponding Source
may be on a different server (operated by you or a third party)
that supports equivalent copying facilities, provided you maintain
clear directions next to the object code saying where to find the
Corresponding Source. Regardless of what server hosts the
Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is
available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided
you inform other peers where the object code and Corresponding
Source of the work are being offered to the general public at no
charge under subsection 6d.
A separable portion of the object code, whose source code is excluded
from the Corresponding Source as a System Library, need not be
included in conveying the object code work.
A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any
tangible personal property which is normally used for personal, family,
or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation
into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product,
doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular
product received by a particular user, "normally used" refers to a
typical or common use of that class of product, regardless of the status
of the particular user or of the way in which the particular user
actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product
is a consumer product regardless of whether the product has substantial
commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent
the only significant mode of use of the product.
"Installation Information" for a User Product means any methods,
procedures, authorization keys, or other information required to install
and execute modified versions of a covered work in that User Product from
a modified version of its Corresponding Source. The information must
suffice to ensure that the continued functioning of the modified object
code is in no case prevented or interfered with solely because
modification has been made.
If you convey an object code work under this section in, or with, or
specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as
part of a transaction in which the right of possession and use of the
User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a
fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the
Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied
by the Installation Information. But this requirement does not apply
if neither you nor any third party retains the ability to install
modified object code on the User Product (for example, the work has
been installed in ROM).
The requirement to provide Installation Information does not include a
requirement to continue to provide support service, warranty, or updates
for a work that has been modified or installed by the recipient, or for
the User Product in which it has been modified or installed. Access to a
network may be denied when the modification itself materially and
adversely affects the operation of the network or violates the rules and

protocols for communication across the network.
Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided,
in accord with this section must be in a format that is publicly
documented (and with an implementation available to the public in
source code form), and must require no special password or key for
unpacking, reading or copying.
7. Additional Terms.
"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this
License by making exceptions from one or more of its conditions.
Additional permissions that are applicable to the entire Program shall
be treated as though they were included in this License, to the extent
that they are valid under applicable law. If additional permissions
apply only to part of the Program, that part may be used separately
under those permissions, but the entire Program remains governed by
this License without regard to the additional permissions.
When you convey a copy of a covered work, you may at your option
remove any additional permissions from that copy, or from any part of
it. (Additional permissions may be written to require their own
removal in certain cases when you modify the work.) You may place
additional permissions on material, added by you to a covered work,
for which you have or can give appropriate copyright permission.
Notwithstanding any other provision of this License, for material you
add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of
that material) supplement the terms of this License with terms:
a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the
terms of sections 15 and 16 of this License; or
b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or
author attributions in that material or in the Appropriate Legal
Notices displayed by works containing it; or
c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or
requiring that modified versions of such material be marked in
reasonable ways as different from the original version; or
d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or
authors of the material; or
e) Declining to grant rights under trademark law for use of some
trade names, trademarks, or service marks; or
f) Requiring indemnification of licensors and authors of that

material by anyone who conveys the material (or modified versions of
it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for
any liability that these contractual assumptions directly impose on
those licensors and authors.
All other non-permissive additional terms are considered "further
restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you
received it, or any part of it, contains a notice stating that it is
governed by this License along with a term that is a further
restriction, you may remove that term. If a license document contains
a further restriction but permits relicensing or conveying under this
License, you may add to a covered work material governed by the terms
of that license document, provided that the further restriction does
not survive such relicensing or conveying.
If you add terms to a covered work in accord with this section, you
must place, in the relevant source files, a statement of the
additional terms that apply to those files, or a notice indicating
where to find the applicable terms.
Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the
form of a separately written license, or stated as exceptions;
the above requirements apply either way.
8. Termination.
You may not propagate or modify a covered work except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or
modify it is void, and will automatically terminate your rights under
this License (including any patent licenses granted under the third
paragraph of section 11).
However, if you cease all violation of this License, then your
license from a particular copyright holder is reinstated (a)
provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and
finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright
holder fails to notify you of the violation by some reasonable means
prior to 60 days after the cessation.
Moreover, your license from a particular copyright holder is
reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the
violation by some reasonable means, this is the first time you have
received notice of violation of this License (for any work) from that
copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after
your receipt of the notice.
Termination of your rights under this section does not terminate the
licenses of parties who have received copies or rights from you under

this License. If your rights have been terminated and not permanently
reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same
material under section 10.
9. Acceptance Not Required for Having Copies.
You are not required to accept this License in order to receive or
run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work
occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission
to receive a copy likewise does not require acceptance. However,
nothing other than this License grants you permission to propagate or
modify any covered work. These actions infringe copyright if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a
covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.
10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.
Each time you convey a covered work, the recipient automatically
receives a license from the original licensors, to run, modify and
propagate that work, subject to this License. You are not responsible
for enforcing compliance by third parties with this License.
An "entity transaction" is a transaction transferring control of an
organization, or substantially all assets of one, or subdividing an
organization, or merging organizations. If propagation of a covered
work results from an entity transaction, each party to that
transaction who receives a copy of the work also receives whatever
licenses to the work the party's predecessor in interest had or could
give under the previous paragraph, plus a right to possession of the
Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if
the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.
You may not impose any further restrictions on the exercise of the
rights granted or affirmed under this License. For example, you may
not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of
rights granted under this License, and you may not initiate litigation
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that
any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for
sale, or importing the Program or any portion of it.
11. Patents.
A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this
License of the Program or a work on which the Program is based. The
work thus licensed is called the contributor's "contributor version".
A contributor's "essential patent claims" are all patent claims
owned or controlled by the contributor, whether already acquired or

hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted
by this License, of making, using, or selling its contributor version,
but do not include claims that would be infringed only as a
consequence of further modification of the contributor version. For
purposes of this definition, "control" includes the right to grant
patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of
this License.
Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free
patent license under the contributor's essential patent claims, to
make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and
propagate the contents of its contributor version.
In the following three paragraphs, a "patent license" is any express
agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent
(such as an express permission to practice a patent or covenant not to
sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a
party means to make such an agreement or commitment not to enforce a
patent against the party.
If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license,
and the Corresponding Source of the work is not available for anyone
to copy, free of charge and under the terms of this License, through a
publicly available network server or other readily accessible means,
then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so
available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the
patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner
consistent with the requirements of this License, to extend the patent
license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have
actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the
covered work in a country, or your recipient's use of the covered work
in a country, would infringe one or more identifiable patents in that
country that you have reason to believe are valid.
If, pursuant to or in connection with a single transaction or
arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a
covered work, and grant a patent license to some of the parties
receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify
or convey a specific copy of the covered work, then the patent license
you grant is automatically extended to all recipients of the covered
work and works based on it.
A patent license is "discriminatory" if it does not include within
the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is
conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are
specifically granted under this License. You may not convey a covered
work if you are a party to an arrangement with a third party that is
in the business of distributing software, under which you make payment

to the third party based on the extent of your activity of conveying
the work, and under which the third party grants, to any of the
parties who would receive the covered work from you, a discriminatory
patent license (a) in connection with copies of the covered work
conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily
for and in connection with specific products or compilations that
contain the covered work, unless you entered into that arrangement,
or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.
Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting
any implied license or other defenses to infringement that may
otherwise be available to you under applicable patent law.
12. No Surrender of Others' Freedom.
If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a
covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may
not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you
to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey
the Program, the only way you could satisfy both those terms and this
License would be to refrain entirely from conveying the Program.
13. Use with the GNU Affero General Public License.
Notwithstanding any other provision of this License, you have
permission to link or combine any covered work with a work licensed
under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single
combined work, and to convey the resulting work. The terms of this
License will continue to apply to the part which is the covered work,
but the special requirements of the GNU Affero General Public License,
section 13, concerning interaction through a network will apply to the
combination as such.
14. Revised Versions of this License.
The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of
the GNU General Public License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies that a certain numbered version of the GNU General
Public License "or any later version" applies to it, you have the
option of following the terms and conditions either of that numbered
version or of any later version published by the Free Software

Foundation. If the Program does not specify a version number of the
GNU General Public License, you may choose any version ever published
by the Free Software Foundation.
If the Program specifies that a proxy can decide which future
versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's
public statement of acceptance of a version permanently authorizes you
to choose that version for the Program.
Later license versions may give you additional or different
permissions. However, no additional obligations are imposed on any
author or copyright holder as a result of your choosing to follow a
later version.
15. Disclaimer of Warranty.
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT
WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
PROGRAM
IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST
OF
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. Limitation of Liability.
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR
CONVEYS
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF
THE
USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS
OF
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR
THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF
SUCH DAMAGES.
17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided
above cannot be given local legal effect according to their terms,
reviewing courts shall apply local law that most closely approximates
an absolute waiver of all civil liability in connection with the
Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a
copy of the Program in return for a fee.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it
free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest
to attach them to the start of each source file to most effectively
state the exclusion of warranty; and each file should have at least
the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program does terminal interaction, make it output a short
notice like this when it starts in an interactive mode:
<program> Copyright (C) <year> <name of author>
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate

parts of the General Public License. Of course, your program's commands
might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".
You should also get your employer (if you work as a programmer) or school,
if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.
For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see
<https://www.gnu.org/licenses/>.
The GNU General Public License does not permit incorporating your program
into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you
may consider it more useful to permit linking proprietary applications with
the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General
Public License instead of this License. But first, please read
<https://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html>.

ZAŁĄCZNIK NR 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres
pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*)
Niepotrzebne skreślić.

