
Regulamin „Serwis Twórcy”

I. Definicje

1. "Serwis  Twórcy" (dalej  „Serwis”)  –  usługi  multimedialne  -  Treści  stworzone  przez  Twórców 
dostępne pod marką WapSter m.in. w domenie wapster.pl. 

2. "CT"  -  operator  Serwisu,  spółka  CT  Creative  Team S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  przy  ul. 
Chałubińskiego 8,  wpisana do Rejestru  Przedsiębiorców prowadzonym przez  Krajowy Rejestr 
Sądowy pod numerem: 0000035069, kapitał zakładowy opłacony 18 322 000,00 PLN, NIP: 951-
19-21-562. 

3. „Twórca”  –  zarejestrowany w Serwisie  Użytkownik,  który udostępnia  stworzone  przez  siebie 
Treści Klientom Serwisu, na zasadach niniejszego Regulaminu. 

4. „Treści” – autorskie tapety, filmy, kolorowe animacje i inne elementy multimedialne stworzone, 
dodane i udostępnione Klientom Serwisu przez Twórcę.

5. „Klient” – osoba, która kupuje Treści.
6. „Panel Twórcy” – platforma do zarządzania Treściami dostępna na www.wapster.pl/w2.

II. Zasady ogólne

1. Serwis oferuje możliwość odpłatnego udostępniania Klientom Treści, do których prawa posiada 
Twórca.

2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu 
oraz zarejestrowanie Konta Twórcy (dalej konto) w Serwisie. Formularz rejestracyjny dostępny 
jest  na  stronie  www.wapster.pl/w2.  Hasło,  dzięki  któremu  będzie  możliwa  aktywacja  konta 
Serwisu, zostanie nadane automatycznie i przesłane wiadomością SMS na wskazany w formularzu 
rejestracyjnym numer telefonu GSM Twórcy.

3. Każdy Twórca może założyć i korzystać, tylko z jednego Konta Twórcy przyporządkowanego do 
jego numeru telefonu. Twórca nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania 
z Konta. 

4. Twórca  może  w  dowolnym  momencie  usunąć  swoje  Konto  wysyłając  wiadomość  e-mail  do 
administratora  Serwisu  na  adres:  wapster@creativeteam.com.pl.  Przy  powtórnym  zakładaniu 
Konta, Twórca traci prawo do wszystkich promocji dostępnych dla nowych Twórców Serwisu. 

5. Założenie Konta oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Twórcę.

III. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

1. Serwis może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej  prawem,  z  postanowieniami  niniejszego  Regulaminu  oraz  z  dobrymi  obyczajami 
przyjętymi dla korzystania z sieci Internet (Netykieta). W szczególności zabrania się: 
a. naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu; 
b. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich; 
c. rozpowszechniać  nielegalnych  materiałów,  na  przykład  o  treści  rasistowskiej  lub  też 

materiałów pornograficznych ze zwierzętami, dziećmi itp; 
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d. zmieniać,  usuwać,  czynić  bezużytecznym  lub  dodawać  informacje  do  Treści  innych 
Użytkowników, bez ich zgody; 

e. rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych; 
f. korzystać  z  Serwisu  w  sposób,  który  może  doprowadzić  do  naruszenia  prawidłowego 

działania oferowanych w nim usług. 

2. CT może zaprzestać świadczenia Serwisu, w tym usunąć Konto bez ostrzeżenia, jeśli: 

a. Pseudonim Twórcy (nazwa Konta) jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub 
niezgodnym z dobrymi obyczajami; 

b. Serwis wykorzystywany będzie do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę 
osób trzecich; 

c. Serwis  wykorzystywany  będzie  niezgodnie  z  obowiązującym  na  terenie  Rzeczypospolitej 
Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo zasadami Netykiety; 

d. podane w formularzu rejestracyjnym dane nie są prawdziwe; 
e. udostępniane Treści przez Twórcę naruszają prawo;

IV. Zasady płatnego udostępniania Elementów:

1. Twórca  może  tworzyć  i  odpłatnie  udostępniać  Treści  własne  Klientom  Serwisu.  Treści 
udostępnione  przez  Twórcę  będą  wyświetlane  w szacie  graficznej  Serwisu  oraz  udostępniane 
odpłatnie  do  pobrania  na  telefon  komórkowy  Klientom Serwisu  na  zasadach  określonych  w 
niniejszym regulaminie, na co Twórca wyraża zgodę.

2. Każdy Twórca może dowolnie zarządzać własnymi Treściami za pomocą panelu Twórcy.
3. Twórca ma prawo udostępniać tylko te Treści, na których publikację posiada zgodę. Szczególnie 

dotyczy  to  Treści,  na  których  widoczna  jest  twarz  osoby  lub  inny  element  umożliwiający 
jednoznacznie identyfikację danej postaci (znamię, tatuaż, inne znaki szczególne). 

4. Twórca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, prawa do zdjęć i/lub 
wizerunku  osób  znajdujących  się  na  publikowanych  przez  siebie  grafikach  lub  licencję  do 
udostępnianych  odpłatnie  Treści,  jak  również  prawo  do  wszelkich  informacji  lub  innych 
przekazów będących  elementem Treści  a  stanowiących  utwór  w rozumieniu ustawy z  dnia  4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. DzU z 2006 r., nr 90, poz. 
631 ze zm.).

5. Twórca udziela CT licencji z prawem do udzielania sublicencji w zakresie korzystania z Treści w 
ramach Serwisu. W/w licencja uprawnia CT do dystrybucji Treści bez jakichkolwiek ograniczeń 
czasowych i  terytorialnych na następujących polach eksploatacji:  utrwalenie i zwielokrotnienie 
utworu dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu w tym rozpowszechnianie w sieci telefonii 
komórkowej,  wprowadzenie  do  pamięci  komputera,  publiczne  wykonanie,  wystawienie, 
wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i  reemitowanie,  a  także  publiczne  udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym.

6. Pełna należność Twórcy za udzielenie Licencji jest zawarta w wynagrodzeniu Twórcy opisanym 
w cenniku dostępnym na stronach Serwisu.



7. Twórca oświadcza, że publikowane przez niego Treści zgodnie z niniejszym Regulaminem nie 
będą naruszać praw osób trzecich ani obowiązującego prawa, w szczególności: 
a. zawierać elementów naruszających prawo własności intelektualnej osób trzecich; 
b. rozpowszechniać  nielegalnych  materiałów,  na  przykład  o  treści  rasistowskiej  lub  też 

materiałów pornograficznych ze zwierzętami, dziećmi itp; 
c. rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych; 

8. Zabrania się udostępniania Treści nawołujących do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, 
zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących 
przemoc,  obrażających  uczucia  religijne,  naruszających  prawa  innych  osób, 
rozpowszechniających  wizerunek  osób,  które  nie  wyraziły  zgody  na  rozpowszechnianie 
wizerunku w Serwisie, obraźliwych.

9. CT  będzie  uprawniony  do  udostępniania  dodanych  przez  Twórcę  Treści  bez  konieczności 
zawierania  umów  lub  zapłaty  wynagrodzenia  na  rzecz  osób  trzecich  czy  też  organizacji 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

10. Zamieszczenie przez Twórcę Treści w Serwisie stanowi jednocześnie oświadczenie Twórcy, że 
posiada  on  odpowiednie  zgody i  uprawnienia  określone  prawem,  w świetle  których  odpłatne 
udostępnianie Treści jest dozwolone.

11. Zabrania się udostępniania Treści, których Twórca nie jest autorem lub co do których nie posiada 
praw do udostępniania. 

12. Twórca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich, 
praw pokrewnych,  praw do zdjęć, praw do wizerunku. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek 
roszczeń przez osoby trzecie pod adresem CT, powstałych wskutek zamieszczenia i udostępnienia 
przez  Twórcę  Treści,  Twórca  podejmie  na  swój  koszt  wszelkie  środki  obrony  przed 
przedmiotowymi  roszczeniami  osób  trzecich  oraz  pokryje  wszelkie  uzasadnione  koszty  jakie 
poniesie CT w związku ze zgłoszeniem roszczeń przez osoby trzecie.

V. Licencja i wynagrodzenie Twórcy

1. Licencja zostaje udzielona CT z chwilą dodania i udostępnienia danej Treści przez Twórcę.
2. Publikacja stworzonych przez Twórcę Treści oraz udostępnienie ich Klientom, oznacza zgodę na 

korzystanie z nich przez CT.  
3. Za  pobranie  Treści  Twórcy  przez  Klientów,  Twórca  otrzyma  wynagrodzenie  na  zasadach 

ustalonych w cenniku Serwisu. CT zastrzega sobie prawo zmiany cen usług dostępnych w serwisie 
w  dowolnym  czasie.  Zmiana  cen  obowiązywać  będzie  od  momentu  zamieszczenia  zmian  na 
stronie Serwisu.

4. Twórca  może  pobrać  należne  mu  wynagrodzenie  z  tytułu  udostępnienia  Treści  Klientom  po 
podpisaniu z CT Umowy Licencyjnej..  

6. Twórca ma prawo do zawieszenia  w Serwisie  uprzednio  zamieszczonych  i  udostępnionych  w 
Treści. W przypadku zawieszenia Treści z Serwisu, zostanie ona wycofana również z komercyjnej 
eksploatacji w Serwisie w okresie 2 dni roboczych. 

7. Twórca, który nie jest osobą pełnoletnią musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego do udostępniania 
i rozliczania Treści przed dokonaniem rejestracji w Serwisie. 



8.   CT zastrzega sobie prawo do usunięcia  z Serwisu Treści,  względem których  ma jakiekolwiek 
wątpliwości co do legalności źródła pochodzenia, naruszających obowiązujące prawo lub co do 
których zgłoszone zostało naruszenie przez innych Użytkowników.

 
VII. Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie przez CT danych osobowych Użytkowników odbywa się na podstawie i zgodnie z 
przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, 
poz. 883 ze zm.) . 

2. Podając  swoje  dane  osobowe w formularzu rejestracyjnym,  Użytkownik  stwierdza,  że  są  one 
prawdziwe. 

3. CT zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Użytkowników. 
4. Użytkownik ma prawo do wglądu,  zmian i  usuwania  swoich danych osobowych  podanych  w 

formularzu rejestracyjnym.


