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REGULAMIN USŁUGI KREATORA STRON WWW 

§1 DEFINICJE 

1. W Regulaminie poniższe terminy mają następujące znaczenie:   
 

a. Usługodawca – AM GLOBAL SOLUTIONS spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Henryka Sienkiewicza 59, 90-009 
Łódź), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000645598, NIP: 5342532004, REGON: 
365810667.  

b. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z 
Usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie Umowy.  

c. Cennik – wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.  
d. Konto Użytkownika – element Serwisu indywidualny dla każdego Użytkownika, 

dostępny po podaniu Loginu oraz Hasła, w którym gromadzone są dane 
Użytkownika.  

e. Regulamin Serwisu – regulamin serwisu polminuty.pl, dostępny pod adresem: 
http://www.polminuty.pl  

f. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług Kreatora Stron, dostępny pod 
adresem: http://www.polminuty.pl  

g. Usługa Kreatora Stron – usługa kreatora stron WWW świadczona elektronicznie 
przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi aplikacji służącej 
do tworzenia i publikacji stron WWW. 

h. Okres Usługi Kreatora Stron – okres, na jaki została zakupiona przez Użytkownika 
Usługa Kreatora Stron. 

i. Aplikacja Kreatora – aplikacja internetowa dostępna dla Użytkownika poprzez 
przeglądarkę internetową, po uprzednim zalogowaniu się na Konto Użytkownika. 
Umożliwiająca skorzystanie z Usługi Kreatora Stron. 

j. Oprogramowanie – program komputerowy w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , służący do korzystania z 
Aplikacji Kreatora, udostępniany Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach 
Usługi Kreatora Stron. 

2. Wszystkie pojęcia pisane z wielkiej litery, a niezdefiniowane w ust. 1 powyżej, mają 
znaczenia nadane im w Regulaminie Serwisu. W przypadku rozbieżności pomiędzy 
definicją pojęcia zawartą w Regulaminie, a definicją w Regulaminie Serwisu, 
zastosowanie mają znaczenia wskazane w ust. 1 powyżej. 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

http://www.polminuty.pl/
http://www.polminuty.pl/
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1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usługi Kreatora Stron przez 
Usługodawcę. 

2. Usługa Kreatora Stron jest świadczona w ramach pakietów wskazanych Cenniku, 
dostępnym na stronie internetowej Serwisu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje 
Regulamin Serwisu. 

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI KREATORA 

1. Wybór rodzaju pakietu Usługi Kreatora Stron następuje na etapie składania zamówienia 
przez Użytkownika. 

2. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi Kreatora Stron jest: 
a) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu,  
b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu Serwisu oraz 
c) opłacenie Usługi Kreatora Stron, chyba że co innego wynika z Cennika lub 

regulaminu promocyjnego. 
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonania aktualizacji aplikacji Kreatora do nowszej 

wersji udostępnionej przez producenta aplikacji Kreatora Stron. 
4. W ramach korzystania z Usługi Kreatora Stron Użytkownik jest uprawniony za pomocą 

Aplikacji Kreatora do utworzenia takiej liczby stron WWW, za jaką uiścił opłatę zgodnie 
z Cennikiem i jej opublikowania. 

5. Objętość strony WWW stworzonej przy pomocy Aplikacji Kreatora uzależniona jest od 
wielkości przestrzeni dyskowej udostępnionej Użytkownikowi przez Usługodawcę w 
serwisie Usługodawcy. 

6. W ramach korzystania z Usługi Kreatora Stron Użytkownik jest uprawniony za pomocą 
Aplikacji Kreatora do wprowadzania modyfikacji strony WWW stworzonej przy pomocy 
Aplikacji Kreatora. Modyfikacja strony WWW jest możliwa wyłącznie w takim zakresie 
jaki umożliwia funkcjonalność Aplikacji Kreatora.  

7. W ramach korzystania z Usługi Kreatora Stron Użytkownik nie jest uprawniony do 
kopiowania strony WWW stworzonej przy pomocy Aplikacji Kreatora, a także nie jest 
uprawniony do publikacji w serwisie innych podmiotów niż Usługodawca w ramach 
świadczonej przez nich na rzecz Użytkownika usługi hostingu. 

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania całości lub części usług 
dotyczących Usługi Kreatora Stron osobie lub osobom trzecim. 

§ 4. LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE 

1. Udostępnienie Użytkownikowi Oprogramowania Kreatora Stron następuje na serwerze 
udostępnianym przez Usługodawcę (on-line), na którym Oprogramowanie to jest 
zainstalowane, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia 
trwałego) Oprogramowania oraz jego zainstalowania na innym serwerze. 

2. W ramach Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi odpłatnej, odwołalnej, 
nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i niewyłącznej licencji na 
korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem tylko i wyłącznie na 
Okres Usługi Kreatora Stron. Powyższa licencja uprawnia Użytkownika do 
zwielokrotnienia tymczasowego Oprogramowania poprzez jego wyświetlanie oraz 
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stosowanie w celu korzystania z Kreatora Stron. Opłata za licencję jest zawarta w opłacie 
za Okres Usługi Kreatora Stron. 

3. Usługodawca udziela również licencji na korzystanie z dokumentacji związanej z 
Oprogramowaniem w zakresie, w jakim jest ona niezbędna do korzystania z 
Oprogramowania. Licencja ta obejmuje następujące pola eksploatacji:  

a. utrwalanie i powielanie dokumentacji, wytwarzanie egzemplarzy dokumentacji z 
wykorzystaniem określonej technologii, w tym drukowanie, reprografia, 
utrwalanie magnetyczne i technologia cyfrowa; 

b. kopiowanie dokumentacji w obrębie systemów i między sieciami. 
4. Wszelka treść i forma zawarta w Aplikacji Kreatora Stron, w tym tekst, fotografie, grafika 

komputerowa, animacje komputerowe, szablony, biblioteka gotowych tekstów i inne 
elementy, które nie zostały wprowadzone do Aplikacji Kreatora Stron przez 
Użytkownika, są przedmiotem majątkowych praw autorskich Usługodawcy lub 
Usługodawca posiada stosowne licencje do ich wykorzystania. Usługodawca w 
odniesieniu do tych elementów udziela Użytkownikowi odpłatnej, odwołalnej, 
nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i niewyłącznej licencji na 
korzystanie z tych elementów zgodnie z ich przeznaczeniem tylko i wyłącznie na Okres 
Usługi Kreatora Stron. Powyższa licencja uprawnia Użytkownika do korzystania z 
elementów, o których mowa w niniejszym ustępie, jedynie w ramach korzystania z Usługi 
Kreatora Stron oraz poprzez ich wyświetlenie w ramach prowadzenia strony WWW 
powstałej w wyniku korzystania z Usługi Kreatora Stron. Opłata za licencję jest zawarta 
w opłacie za Okres Usługi Kreatora Stron.. 

5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania 
Oprogramowania osobom trzecim. 

6. Kod źródłowy oraz baza danych Kreatora Stron są niedostępne do wglądu lub edycji dla 
Użytkownika.  

7. Usługodawca jako dostawca Aplikacji Kreatora oraz zarządzania nią odpowiada za 
rozwój tej aplikacji, a więc może bez zgody Użytkownika dokonywać wszelkich 
modyfikacji funkcjonalności tej aplikacji (usuwanie, zmiana, rozszerzanie poszczególnych 
funkcji).  

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, lub wydanie 
nowego Regulaminu w następujących przypadkach: 
 zmiana przepisów prawa, 
 zmiana warunków technicznych świadczenia Usługi, 
 zmiana warunków oraz cen świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz 

Usługodawcy niezbędnych do świadczenia Usług, 
 zmiana w zakresie oferty świadczonych Usług, 
 zmiany organizacyjne lub przekształcenia prawne Usługodawcy, w tym także zmiana 

podmiotu właścicielskiego wobec Usługodawcy. 
2. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, Usługodawca zobowiązany jest 

poinformować Użytkownika o dokonanych zmianach na co najmniej czternaście dni 
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przed datą ich wejścia w życie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
wskazany podczas Rejestracji. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą drugą Stronę, 
jeżeli nie złoży ona oferty wcześniejszego rozwiązania Umowy. Użytkownik ma prawo 
do złożenia oferty wcześniejszego rozwiązania Umowy w terminie 7 dni od chwili 
poinformowania przez Usługodawcę o zmianach Regulaminu.  Oferta powinna zostać 
sporządzona w formie pisemnej. W przypadku skutecznego złożenia oferty Usługodawca 
ma prawo do przyjęcia takiej oferty za zwrotem opłat proporcjonalnie do 
niewykorzystanych świadczeń lub do odrzucenia takiej oferty i dalszego świadczenia 
usługi na dotychczas obowiązujących zasadach do końca opłaconego Okresu Usługi 
Kreatora Stron. Informacje w tej sprawie Usługodawca przekazuje Użytkownikowi drogą 
pisemną na adres poczty elektronicznej wskazany podczas Rejestracji. 

3. Postanowienia Regulaminu stosuje się z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących 
norm prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, w sprawach nieuregulowanych 
Regulaminem, Regulaminem Serwisu lub Umową stosuje się prawo obowiązujące na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Dane kontaktowe Usługodawcy są dostępne pod adresem http://polminuty.pl  
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2021. 

 

http://polminuty.pl/
https://home.pl/regulaminy

