REGULAMIN KORZYSTANIA Z GLAMSTORM.COM
OSTATNIA MODYFIKACJA: 18.03.2014
WITAJ W GLAMSTORM!
Cieszymy się, że korzystasz z usług, aplikacji i gier („Usługi”, "Serwisy", "Aplikacje", „Gry”), świadczonych
przez firmę Brainstorm sp. z o.o. ("Brainstorm").
Korzystający z Usług ("Użytkownik") akceptuje niniejsze Warunki, które stanowią Regulamin w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.
1204 ze zmianami).
Jeśli nie zgadzasz się na niniejsze Warunki prosimy o niewchodzenie na glamstorm.com ani nieużywanie
żadnych Usług oferowanych przez Brainstorm.
Korzystanie z usług glamstorm.com bez rejestracji oraz w zakresie podstawowym po zarejestrowaniu i
utworzeniu konta Użytkownika jest bezpłatne. W przypadku niektórych opcji, Usług i Produktów mogą
obowiązywać warunki dodatkowe (w tym Cenniki Usług Płatnych) lub wymagania (w tym ograniczenia
wiekowe). Treść warunków dodatkowych i cenniki są dostępne w odpowiednich Usługach i jeśli użytkownik
korzysta z tych Usług, warunki dodatkowe stanowią część umowy między Użytkownikiem a Brainstorm.
Każdy Użytkownik jest zobowiązany do użytkowania oferowanych na glamstorm.com usług w sposób
zgodny z prawem, niniejszymi Warunkami, warunkami dodatkowymi niektórych Usług, oraz zgodnie z
zasadami współżycia społecznego i w dobrej wierze. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności: nie
podejmować żadnych działań utrudniających działanie Serwisu, nie podejmować żadnych działań
naruszających prywatność innych Użytkowników. Zabronione jest umieszczanie, gromadzenie,
przetwarzanie i dostarczanie zawartości i danych Użytkownika (włącznie z komentarzami) powszechnie
uznawanych za nieobyczajne, oraz jakiejkolwiek zawartości naruszającej prawo lub osobiste lub
majątkowe prawa innych osób.
Zabronione jest używanie glamstorm.com do celów komercyjnych (włącznie z pozyskiwaniem klientów,
oferowaniem produktów lub usług oraz rozpowszechnianiem przekazów reklamowych i promocyjnych) bez
pozwolenia i odrębnej umowy z Brainstorm.
A. RODZAJ I ZAKRES USŁUG
1. Poprzez stronę glamstorm.com Brainstorm świadczy usługi wirtualnej stylizacji: przymierzania ubrań,
fryzur, makijażu oraz dodatkowe Usługi i Gry związane z modą i stylem życia Użytkownikom w Polsce i za
granicą.
2. Brainstorm, na warunkach określonym w Regulaminie, świadczy Użytkownikom Usługi będące w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.
1204 ze zm.) usługami świadczonymi drogą elektroniczną.
3. Brainstorm zastrzega sobie możliwość udostępniania wszystkich lub poszczególnych Usług wyłącznie
zarejestrowanym Użytkownikom, posiadającym Konto Użytkownika.
4. Korzystanie przez Użytkownika z wszystkich lub niektórych udostępnionych mu przez Brainstorm Usług
jest dobrowolne.
5. Brainstorm może dokonywać zmian zakresu lub warunków świadczenia Usług, przy czym zmiany te
dokonywane będą w trybie zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem podpunktu 6.
6. W razie wzbogacenia Serwisu o nowe Usługi, które nie wymagają istotnych modyfikacji opisanych w
Regulaminie zasad korzystania z Serwisu, Aplikacji lub innych Usług, zmiana Regulaminu dokonywana
będzie wyłącznie przez uzupełnienie treści sekcji regulaminu RODZAJ I ZAKRES USŁUG i będzie wchodzić
w życie z dniem ogłoszenia. Akceptacja takich zmian w trybie określonym w niniejszym ustępie
następować będzie przez skorzystanie przez Użytkownika z nowych Usług.
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B. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU GLAMSTORM.COM
1. Rejestracja w Serwisie oraz korzystanie z Serwisu glamstorm.com oraz z Aplikacji lub poszczególnych
Usług jest nieodpłatne. Brainstorm ma prawo wprowadzić odpłatność udostępnienia lub korzystania z
Serwisu, Gier lub Oprogramowania dodatkowego, jak również z wszystkich lub z poszczególnych Usług, w
każdym czasie, w trybie zmian Regulaminu.
2. W wyniku rejestracji zostaje utworzone Konto Użytkownika wraz z Profilem, do którego Użytkownik
otrzymuje dostęp poprzez podanie adresu e-mail, stanowiącego login, oraz wybranego przez siebie hasła.
Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego loginu i hasła. Za nieuprawnione użycie
przez osobę trzecią loginu i hasła Użytkownika, w przypadku nie dochowania przez Użytkownika
zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, odpowiada Użytkownik.
3. Dołączenie do Profilu identyfikującego Użytkownika Pliku stanowiącego wizerunek, grafikę lub zdjęcie
(awatara) jest dobrowolne, zaś jego dołączenie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody
na wykorzystywanie go w Serwisie.
4. Z Serwisu może korzystać zarówno Użytkownik zarejestrowany, posiadający Konto Użytkownika, jak i
niezarejestrowany, nie posiadający Konta Użytkownika.
5. Korzystając z Serwisu lub Aplikacji, Użytkownik we własnym zakresie ponosi koszty transmisji danych z
lub do Serwisu lub Aplikacji, zgodnie z opłatami i taryfą operatora dostarczającego Użytkownikowi usługi
telekomunikacyjne lub teleinformatyczne, w szczególności operatora Urządzenia Użytkownika lub
dostawcy Internetu. Brainstorm nie pobiera żadnych opłat za transmisję danych pomiędzy Serwisem,
Aplikacją lub wykorzystywanym przez Użytkownika komputerem lub Urządzeniem Użytkownika.
6. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
a. przeglądać Serwis, w tym Pliki oraz Obiekty umieszczone w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że Pliki lub
Obiekty umieszczone przez innych Użytkowników może przeglądać wówczas, o ile są publicznie dostępne,
lub – w przypadku Plików lub Obiektów publicznie nieudostępnionych – jeśli dostęp do tych Plików lub
Obiektów uzyskał od uprawnionego Użytkownika,
b. po zarejestrowaniu się w Serwisie, zamieszczać w Serwisie Pliki, przy czym, z uwagi na uwarunkowania
techniczne i funkcjonalne Serwisu, Pliki mogą być prezentowane w Serwisie wyłącznie w formacie,
rozmiarze lub z zachowaniem innych parametrów dopuszczonych przez Brainstorm,
c. po zarejestrowaniu się w Serwisie, tworzyć Obiekty i zarządzać Obiektami oraz utworzonymi dla nich
stronami WWW,
d. po zarejestrowaniu się w Serwisie, komentować umieszczone przez siebie lub innych Użytkowników
Obiekty, Pliki oraz opisy,
e. po zarejestrowaniu się w Serwisie, wysyłać do innych Użytkowników w Serwisie wiadomości lub
komunikaty, poprzez udostępnione narzędzia komunikacji z innymi Użytkownikami.
7. W celu korzystania z Usług, w zależności od charakteru Usługi, niezbędne jest spełnienie przez
Użytkownika następujących wymagań technicznych:
a. posiadanie urządzeń zapewniających dostęp do sieci Internet, np. odpowiednio skonfigurowanego
komputera,
b. posiadanie internetowego konta pocztowego (e-mail),
c. posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej zapewniającej prawidłowe wyświetlanie Serwisu.
8. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu, Aplikacji oraz z Usług w sposób zgodny z
prawem, Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Każdy Użytkownik ma
zakaz dostarczania za pośrednictwem Serwisu treści bezprawnych, w szczególności:
a. Użytkownik nie może wysyłać za pomocą Serwisu żadnej nie zamówionej korespondencji reklamowej
lub promocyjnej (spamu), a także nie może wykorzystywać Serwisu w celu związanym ze składaniem i
odbieraniem ofert towarzyskich;
b. Użytkownik ma zakaz zamieszczania w Serwisie lub przy korzystaniu z Usług treści powszechnie
uznanych za nieobyczajne, propagujące przemoc, rasizm, nienawiść, o charakterze erotycznym i
pornograficznym oraz innych treści, co do których wprowadzania Użytkownik nie jest uprawniony, w tym
reklam, treści niezgodnych z prawem lub naruszających cudze dobra osobiste lub majątkowe, a także
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godzących w interesy lub dobre imię Brainstorm;
c. Użytkownik ma zakaz zamieszczania w Serwisie lub przy korzystaniu z Usług oprogramowania
nielegalnego, naruszającego prawa osób trzecich, jak również jakiegokolwiek oprogramowania lub kodu
złośliwego, w szczególności o charakterze komputerowych wirusów, robaków, trojanów, itp.,
d. Użytkownik ma zakaz wykonywania jakichkolwiek działań utrudniających Brainstorm lub innym
Użytkownikom korzystanie z Serwisu, Aplikacji lub świadczonych za ich pośrednictwem Usług;
e. Użytkownik ma zakaz wykonywania jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych
Użytkowników, w tym ma zakaz posługiwania się danymi innych osób, jak własnymi danymi osobowymi,
f. Użytkownik ma zakaz korzystania z Serwisu lub Usług w celu naruszenia lub obejścia przepisów prawa
lub zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów
g. Użytkownik ma zakaz korzystania z aplikacji, botów czy innych systemów komputerowych ułatwiających
rozgrywanie Gier
9. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie podane przez niego informacje, a w szczególności dane osobowe, są
prawdziwe i jest uprawniony do ich przekazania Brainstorm.
10. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania Aplikacji oraz z Serwisu i wszelkich materiałów, danych lub
informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności z Plików, Obiektów lub innych Utworów
umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników, wyłącznie do użytku osobistego, nie komercyjnego
i wyłącznie w celu skorzystania za pośrednictwem Serwisu z Usług.
11. W przypadku stwierdzonych działań Użytkownika sprzecznych z przepisami prawa lub z Regulaminem,
Brainstorm ma prawo do usuwania z Serwisu treści sprzecznych z przepisami prawa lub Regulaminem, bez
podania przyczyn, może też zablokować Konto Użytkownika lub rozwiązać z Użytkownikiem umowę o
świadczenie Usług droga elektroniczną przez usunięcie Konta Użytkownika, w trybie określonym w
paragrafie WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW.
C. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZYCH NA
GLAMSTORM.COM
1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną odbywa się za
pośrednictwem Serwisu.
2. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z wszystkich funkcjonalności Serwisu oraz z wszystkich Usług
jest zawarcie przez Użytkownika z Brainstorm umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, które
następuje przez potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz dokonanie
przez Użytkownika rejestracji w Serwisie, w sposób wskazany w formularzu rejestracyjnym na stronie
Serwisu, w szczególności polegającej na podaniu następujących danych:
a. adresu e-mail,
b. nazwy Użytkownika,
c. hasła.
3. Bez dokonania rejestracji w Serwisie Użytkownik może korzystać wyłącznie z funkcjonalności Serwisu
dostępnych dla osób niezarejestrowanych, przestrzegając zasad określonych w Regulaminie.
4. Zaprzestanie korzystania z Usług przez Użytkownika lub rozwiązanie przez Użytkownika umowy o
świadczenie Usług drogą elektroniczną możliwe jest w każdym czasie. Na wniosek zarejestrowanego
Użytkownika Brainstorm usunie z Serwisu Konto Użytkownika i wszelkie dane powiązane z tym Kontem
Użytkownika, w szczególności Profil oraz wszystkie Pliki i Obiekty, jakie Użytkownik wprowadził do
Serwisu, co będzie równoznaczne z ustaniem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz z
zaprzestaniem świadczenia przez Brainstorm Usług na rzecz Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień
ust. 6.
5. Brainstorm jest uprawniony do rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług drogą
elektroniczną w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień
określonych w paragrafie F.4, F.5 oraz B.8. Regulaminu. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług drogą
elektroniczną w trybie określonym w zd. 1 Brainstorm zawiadomi zarejestrowanego Użytkownika za
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz usunie z Serwisu Konto Użytkownika i wszelkie dane powiązane
z tym Kontem Użytkownika, w szczególności Profil oraz wszystkie Pliki i Obiekty, jakie Użytkownik
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wprowadził do Serwisu, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia przez Braisntorm Usług na
rzecz Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
6. Użytkownik wyraża zgodę, że w przypadku usunięcia z Serwisu Konta Użytkownika, Brainstorm będzie
miał prawo do nieusuwania z Serwisu i do korzystania z umieszczonych w Serwisie przez tego Użytkownika
Utworów, które w momencie usunięcia Konta były publicznie dostępne, a w szczególności z Plików,
Obiektów i komentarzy.
D. USŁUGI PŁATNE, CENNIKI
1. Korzystanie z opcji i usług płatnych jest możliwe po opłaceniu przez Użytkownika i otrzymaniu przez
Brainstorm wymaganej kwoty, zgodnie z Cennikiem Usług Płatnych dostępnym na glamstorm.com.
2. Użytkownik nie jest uprawniony do żadnych roszczeń wobec Brainstorm w związku z możliwym
wprowadzeniem w przyszłości opłat za użytkowanie serwisu glamstorm.com lub poszczególnych opcji,
produktów lub usług, ani w związku z potencjalną rezygnacją z pobierania opłat.
E. ZASADY SPOŁECZNOŚCI GLAMSTORM
1. Użytkownik glamstorm.com musi przestrzegać poniższych zasad i szanować prawa oraz prywatność
innych Użytkowników.
2. W przypadku nieposzanowania tych zasad oraz nieprzestrzegania Regulaminu Brainstorm zastrzega sobie
prawo do zablokowania Konta Użytkownika.
3. Brainstorm nie ponosi odpowiedzialności za treść prywatnej komunikacji między Użytkownikami za
pośrednictwem serwisu.
4. Użytkownik jest odpowiedzialny za własne komunikacje oraz konsekwencje ich przekazywania.
Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będzie wprowadzał żadnego materiału, który: (1) w swojej
wymowie jest oszczerczy, obsceniczny lub stanowi molestowanie w tym, między innymi, materiału, który
zachęca do postępowania stanowiącego wykroczenie, daje podstawę do odpowiedzialności cywilnej lub w
inny sposób narusza wszelkie właściwe prawa lokalne lub międzynarodowe; (2) narusza prawa autorskie
lub jakiekolwiek inne prawa własności osób trzecich; (3) naruszyłby prywatność jakiejkolwiek innej osoby;
(4) zawiera wirus, robaka, konia trojańskiego, bombę czasową lub jakikolwiek inny szkodliwy program lub
składnik lub (5) jest w inny sposób nieodpowiedni lub niezgodny z prawem.
5. Użytkownik wyraża również zgodę, że: (a) po otrzymaniu ostrzeżenia, nie będzie kontynuować
wprowadzania materiału, na którego wprowadzenie Brainstorm nie wyraził zgody; (b) nie będzie próbować
uzyskać nieautoryzowanego dostępu do zastrzeżonych obszarów glamstorm.com, innych kont
Użytkowników, systemów lub sieci komputerowych połączonych z glamstorm.com poprzez analizowanie
haseł ani za pomocą innych środków; (c) nie będzie tworzyć fałszywej tożsamości ani sfałszowanego
adresu lub nagłówka e-mail ani w żaden inny sposób próbować wprowadzić w błąd innych odnośnie
tożsamości nadawcy lub pochodzenia wiadomości; (d) nie będzie wprowadzać, generować ani
rozpowszechniać tzw. spamów lub masowej poczty elektronicznej (e) zbierać w jakikolwiek sposób
informacje innych, w tym informacje dotycząc ich adresów e-mail, bez ich zgody.
6. Brainstorm nie jest ani nie będzie odpowiedzialna za badanie ani monitorowanie materiału
wprowadzonego na glamstorm.com przez Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot. Brainstorm
zastrzega sobie prawo do usunięcia materiału, który stanowi nadużycie, jest niezgodny z prawem, stanowi
zakłócenie lub w jakikolwiek inny sposób nie jest zgodny z Warunkami Korzystania.
7. Brainstorm zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania wszelkich materiałów wprowadzonych na
glamstorm.com niezależnie od tego, czy materiał taki narusza standardy treści czy też nie.
8. Zabronione jest plagiatowanie stylizacji i naruszanie praw osób trzecich, w tym praw do utworów,
znaków handlowych, wizerunku.
4

9. Serwis glamstorm.com będzie wykorzystywany przez Użytkowników wyłącznie do celów
niekomercyjnych. Bez wyraźnej, pisemnej zgody Brainstorm żaden Użytkownik nie może rozpowszechniać
ani w żaden inny sposób publikować materiału zawierającego starania o fundusze, promocję, reklamę ani
starania o towary lub usługi. Użytkownik Przyjmuje do wiadomości, iż wyraźnie zabrania się nakłaniania
innych Użytkowników glamstorm.com do przyłączania się lub stawania członkami jakiegokolwiek serwisu
online lub offline czy też innej organizacji.
F. PRAWA AUTORSKIE. MATERIAŁY UŻYTKOWNIKA W USŁUGACH.
1. Treści udostępnione w Serwisie glamstorm.com, w tym znaki handlowe, zdjęcia produktów, zdjęcia
osób, logo są chronione prawami autorskimi i pokrewnymi odnośnych właścicieli.
2. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że wykorzystanie wszelkich danych i materiałów
udostępnionych na www.glamstorm.com będzie realizowane na własne ryzyko Użytkownika, przy czym
Użytkownik będzie odpowiedziany za wszelkie powyższe wykorzystanie.
3. GLAMSTORM, glamstorm.com, glamstorm.pl, GLAMSTORM wedding, GLAMSTORM PRO są znakami
towarowymi Brainstorm Sp. z o.o. Inne nazwy spółek lub produktów są znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami handlowymi w posiadaniu odpowiednich osób. Żadne z postanowień zawartych w
niniejszych Warunkach Użytkowania lub na glamstorm.com nie przenosi ani nie udziela żadnych praw w
ramach jakichkolwiek nazw, znaków ani logo, przy czym wszystkie takie nazwy, znaki lub logo są
zastrzeżone przez Brainstorm Sp. z o.o. i/lub odpowiednich posiadaczy tych praw.
4. Użytkownik zobowiązuje się, że w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu umożliwiającej
zamieszczanie w Serwisie Utworów, w szczególności Plików, Obiektów lub komentarzy, do zamieszczanych
przez siebie w Serwisie Utworów będzie posiadał stosowne prawa: majątkowe prawa autorskie lub
licencje, z prawem do udzielania dalszych sublicencji, oraz że swoim działaniem nie będzie naruszał praw
osób trzecich. W wypadku podniesienia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń względem Brainstorm
związanych z faktem naruszenia przez Użytkownika zobowiązań, o których mowa w zd. 1, Użytkownik
zobowiązuje się wstąpić do stosownych postępowań oraz pokryć wszelkie koszty poniesione z tego tytułu
przez Brainstorm.
5. Użytkownik przez zamieszczenie w Serwisie Utworów udziela Brainstorm nieodpłatnej, bezterminowej i
nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworów na wszystkich znanych w chwili udzielenia
licencji polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a. zamieszczania w Serwisie i wykorzystywania ich przez Brainstorm i Użytkowników w ramach
świadczenia lub korzystania z Usług,
b. wprowadzanie do pamięci komputera,
c. utrwalania za pomocą następujących technik: zapis na nośniku magnetycznym, zapis na nośniku
optycznym oraz druk,
d. powielania za pomocą następujących technik: kopiowanie na nośniki magnetyczne i optyczne, CD-ROM,
DVD, tłoczenie na nośnikach optycznych, kserokopia, druk,
e. wyświetlanie, odtwarzanie, emitowanie, reemitowanie za pomocą dowolnego medium,
f. rozpowszechnianie,
g. zwielokrotnianie,
h. modyfikowanie,
i. nadanie za pośrednictwem satelity,
j. nadanie w sieci Internet, w Serwisie lub w jakikolwiek inny sposób.
Użytkownik zobowiązuje się nie wypowiadać Brainstorm licencji do korzystania z Utworów udzielonej
zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
G. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USŁUGI, GWARANCJE, ZRZECZENIE.
1. Brainstorm dołoży wszelkich starań, by Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu były realizowane
prawidłowo oraz żeby Serwis pozostawał w pełni funkcjonalny, nie ponosi jednak z tego tytułu żadnej
odpowiedzialności względem Użytkownika. Żadne z postanowień Regulaminu nie upoważnia Użytkownika
do domagania się wprowadzenia jakichkolwiek zmian w Serwisie.
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2. Brainstorm nie jest odpowiedzialny za szkody i straty po stronie Użytkownika z tytułu utraty zysków z
prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczej,
powstałej w wyniku użycia lub niemożności użycia, a także wadliwego działania Serwisu.
3. Brainstorm nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne problemy w świadczeniu Usług i szkody
Użytkownika powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie Użytkownika, w szczególności powstałe
w wyniku:
a. nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, Urządzenia Użytkownika lub przeglądarki
internetowej po stronie Użytkownika,
b. nieprawidłowego zainstalowania i wykorzystywania Aplikacji przez Użytkownika,
c. nieprawidłowego funkcjonowania systemu łączności z Serwisem po stronie Użytkownika,
d. nieprawidłowego funkcjonowania łączy telekomunikacyjnych lub systemów operatorów
telekomunikacyjnych po stronie Użytkownika,
e. nieprawidłowości danych podanych przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności nieprawidłowego
podania przez Użytkownika adresu e-mail lub numeru telefonu,
f. nieprawidłowego korzystania z Serwisu lub Aplikacji przez Użytkownika,
g. niedotrzymania lub naruszenia warunków Regulaminu przez Użytkownika,
h. siły wyższej (np. powódź, huragan, włamań do systemów komputerowych itp.),
i. braku możliwości skorzystania z Usług, Usług Dodatkowych, Opcji Płatnych, lub Aplikacji wynikającej z
nieuiszczenia przez Użytkownika opłaty w odpowiedniej wysokości – w przypadku, gdy Brainstorm
wprowadzi odpłatność korzystania z Usług, Usług Dodatkowych, Opcji Płatnych, lub Aplikacji.
4. Brainstorm nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane
okolicznościami, na które Brainstorm nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła
wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usług zostanie zawieszone na okres równy
okresowi działania siły wyższej.
5. Materiały oraz treść zawarte na glamstorm.com są dostarczane na zasadzie „jak jest” oraz „jak
dostępne” bez żadnych gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych. W najpełniejszym zakresie, na jaki
zezwala prawo właściwe, Brainstorm zrzeka się wszelkich gwarancji, zarówno wyraźnych jak i
dorozumianych, w tym, między innymi, dorozumianych gwarancji na sprzedażność, naruszenie i
przydatność do danego celu.
6. Brainstorm nie gwarantuje, że materiały i treści przedstawiane na glamstorm.com lub w inny sposób
udostępniane na niej, będą dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne, nieprzerwane lub wolne od błędów
ani na to, że glamstorm.com lub serwery ją udostępniające będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych
komponentów.
7. Brainstorm nie gwarantuje ani nie przestawia żadnych oświadczeń w odniesieniu do wykorzystania lub
skutków wykorzystania materiałów lub treści zawartych na glamstorm.com pod względem ich dokładności,
poprawności, rzetelności lub inaczej. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich środków
ostrożności, jakie, zdaniem Użytkownika, są konieczne lub zalecane do celów zabezpieczenia przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, stratami lub zagrożeniami, jakie mogą wyniknąć z tytułu
wykorzystywania lub polegania na glamstorm.com i/lub wszelkich materiałach.
8. W takim zakresie, w jakim glamstrorm.com posiada linki do zewnętrznych serwisów i zasobów,
Brainstorm nie kontroluje dostępności i treści takich zewnętrznych serwisów i zasobów. Wszelkie obawy
związane z takim serwisem lub zasobem lub jakimkolwiek linkiem do niego, należy kierować do
stosownego dostawcy serwisu lub zasobów.
9. Niektóre Materiały zawarte w glamstorm.com mogą być dostarczane przez strony trzecie. Wszelkie
opinie, rady, oświadczenia, usługi, oferty lub inne informacje wyrażone lub udostępnione przez takie
strony trzecie są informacjami odpowiedniego autora lub osoby rozpowszechniającej takie informacje i
niekoniecznie odzwierciedlają one stanowisko Brainstorm.
H. REKLAMACJE
1. Brainstorm umożliwia Użytkownikom składanie reklamacji drogą elektroniczną i w tym celu udostępnia
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adres e-mail: hello@glamstorm.com
2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Brainstorm Usług niezgodnie z warunkami i zasadami
określonymi w Regulaminie.
3. Reklamacja winna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
4. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Brainstorm zwraca się do Użytkownika z prośbą o podanie
szczegółów dotyczących okoliczności zgłaszanej reklamacji.
I. DANE OSOBOWE
1. Z chwilą akceptacji Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich
danych osobowych, w bazie danych Brainstorm. Dane są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji
Usług, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101
poz. 926, ze zm.). Podanie przez Użytkownika danych osobowych, jest dobrowolne, lecz niezbędne do
dokonania rejestracji w Serwisie i zawarcia z Brainstorm umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną
oraz do realizacji Usług.
2. Administratorem zbioru danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników korzystających z Serwisu w
zakresie określonym w Regulaminie jest Brainstorm.
3. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem postanowień
zdania następnego. Zapewnienie prawidłowej realizacji niektórych Usług, o których mowa w Regulaminie,
może wiązać się z przekazaniem przez Brainstorm części danych osobowych Użytkownika kontrahentom
Brainstorm, przy czym w takim przypadku informacja o możliwych odbiorcach danych zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Serwisu.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyglądu w treść przetwarzanych danych oraz prawo ich
poprawienia. Brainstorm umożliwia Użytkownikom (za pośrednictwem Konta Użytkownika) dostęp do ich
danych osobowych, w szczególności w celu zapewnienia Użytkownikom realizacji przysługującego im
prawa do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawa do ich poprawiania.
5. W celu otrzymywania informacji o stanie realizacji Usług, Użytkownik udostępnia Brainstorm w
szczególności swój adres e-mail.
6. Użytkownik może dobrowolnie – poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Serwisie – wyrazić zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji
handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.), od Brainstorm lub podmiotów współpracujących
z Brainstorm.
J. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Brainstorm zbiera dane w Serwisie od Użytkowników poprzez stronę internetową Serwisu oraz
Aplikacje. Do danych zbieranych przez Operatora należą, poza danymi podanymi przez Użytkownika przy
rejestracji w Serwisie, w szczególności komentarze, opisy, zdjęcia, filmy. Informacje zbierane są przez
Brainstorm wyłącznie do świadczenia Usług i nie są przekazywane ani udostępniane innym podmiotom, z
zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Użytkownicy mogą komunikować się z Brainstorm poprzez formularz kontaktowy podając swój adres email. Operator wykorzystuje ten adres e-mail wyłącznie do kontaktów z tym Użytkownikiem, w związku z
realizacją Usług w ramach funkcjonowania Serwisu.
3. Wszystkie dane wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu lub do Aplikacji domyślnie są danymi
prywatnymi i widoczne są tylko dla Użytkownika, który je wprowadził oraz dla Administratora Serwisu.
4. Użytkownik może zaznaczyć, że wprowadzone przez niego dane do Serwisu lub do Aplikacji są dostępne
publicznie. Oznacza to, że wprowadzane przez niego dane, w tym Obiekty oraz Utwory są dostępne dla
niego, Administratora, wszystkich Użytkowników Serwisu, zalogowanych oraz nie zalogowanych, oraz dla
znajomych, czyli tych Użytkowników, którzy są zamieszczeni na liście znajomych Użytkownika w Serwisie.
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Obiekty oraz Utwory wprowadzone do Serwisu jako publiczne mogą być wykorzystywane przez Brainstorm
do promowania Serwisu.
5. Jak w przypadku każdego serwisu WWW, Brainstorm zbiera informacje w logach systemowych na temat
adresu IP Użytkownika, przeglądarki, dostawcy Internetu ISP, stron odsyłających i wychodzących, systemu
operacyjnego, tendencji odwiedzalności poszczególnych części Serwisu. Ponadto Brainstorm w Serwisie
używa Google Analytics, które monitoruje ruch na stronie internetowej Serwisu za pomocą plików typu
cookies przeglądarki. Informacja o ruchach Użytkowników na stronie internetowej Serwisu jest
przekazywana do Google i jest tam przechowywana. Google używa tych danych do tworzenia raportów i
statystyk odwiedzin strony internetowej Serwisu. Brainstorm nie pośredniczy w żaden sposób w tej
wymianie danych i nie ma wpływu na ich wykorzystywanie przez Google.
6. Każdy nowy Użytkownik otrzymuje, po podaniu przy rejestracji odpowiedniego adresu e-mail do
kontaktu, wiadomość e-mail witającą go w Serwisie wraz z linkiem aktywacyjnym, kliknięcie w który jest
konieczne do potwierdzenia rejestracji Użytkownika w Serwisie.
7. Zarejestrowani Użytkownicy na podany przez siebie adres e-mail do kontaktu mogą otrzymywać od
Brainstorm e-maile informacyjne dotyczące realizacji Usług oraz warunków korzystania z Serwisu, w
szczególności informacji o nowych Usługach i nowościach wprowadzanych do Serwisu, newslettery oraz
powiadomienia o problemach w dostępie do Serwisu lub Usług.
8. Zarejestrowani Użytkownicy mogą otrzymywać również drogą elektroniczną informacje handlowe, o ile
uprzednio wyrażą dobrowolną zgodę na otrzymywanie takich informacji. Użytkownik może w każdej chwili
odwołać udzieloną zgodę na otrzymywanie takich informacji handlowych drogą elektroniczną.
9. Komunikacja z Użytkownikami odbywa się poprzez wiadomości e-mail.
10. W Serwisie możliwe jest wysyłanie wiadomości e-mail polecającej glamstorm.com do wskazanej przez
Użytkownika osoby. Nadawcą wiadomości polecającej Serwis jest Użytkownik.
11. Użytkownik przy wysyłaniu wiadomości e-mail wpisuje adres e-mail osoby, do której skierowany
zostanie e-mail, swój adres e-mail oraz treść wiadomości e-mail, we wskazane w formularzu pola.
Użytkownik wysyłający taką wiadomość e-mail oświadcza jednocześnie, iż otrzymał on zgodę osoby, której
poleca Serwis na otrzymanie przez tę osobę informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogę elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204), oraz że treść tej wiadomości
e-mail nie będzie naruszała powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Brainstorm jednocześnie
informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z funkcjonalności wysyłania e-mail znajomemu
niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami, w szczególności za przesyłanie osobie trzeciej wiadomości email polecającej Serwis bez uprzedniego uzyskania zgody tej osoby, jak również za treść tej wiadomości
e-mail. Brainstorm nie ponosi także odpowiedzialności za skutki takich naruszeń spowodowanych przez
Użytkownika korzystającego z funkcjonalności wysyłania wiadomości e-mail znajomemu.
13. Brainstorm może przeprowadzać za pośrednictwem Serwisu badania społeczne i marketingowe, w
szczególności ankiety. Uczestnictwo Użytkowników w badaniach społecznych i marketingowych jest
dobrowolne. W przypadku wzięcia przez Użytkowników udziału w przeprowadzanych przez Brainstorm
badaniach społecznych i marketingowych, uzyskane dane w postaci odpowiedzi będą wykorzystywane w
celu opracowania anonimowych wyników tych badań oraz w celu ich zbiorczej publikacji w Serwisie.
Badania społeczne i marketingowe, będą przygotowywane w sposób mający zapewnić bezpieczeństwo i
anonimowość Użytkowników biorących udział w tych badaniach.
14. Użytkownik wyraża zgodę, że w przypadku sprzedaży, przejęcia, połączenia Serwisu glamstorm.com z
produktem innej firmy lub z innym produktem Brainstorm, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani
przez wiadomość w Serwisie lub poprzez wiadomość e-mail, część lub całość zgromadzonych w Serwisie
danych o tym Użytkowniku zostanie przekazana, przejęta lub połączona z danymi innego produktu lub
serwisu, chyba że Użytkownik w terminie 5 dni od otrzymania wiadomości o takich działaniach sprzeciwi
się temu i rozwiąże umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
15. Brainstorm dołoży wszelkich starań, żeby udostępniane przez niego mechanizmy informatyczne
związane z funkcjonowaniem Serwisu lub Aplikacji oraz świadczeniem Usług były bezpieczne, w
szczególności żeby zapewniały bezpieczeństwo korzystania z Usług przez Użytkowników, zgodnie z
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postanowieniami niniejszego paragrafu. Brainstorm zapewnia, że w Serwisie i w udostępnianej Aplikacji
nie zamieszcza oprogramowania lub kodu złośliwego, w szczególności komputerowych wirusów, robaków,
trojanów, itp.
16. Brainstorm dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim pozyskiwanym za
pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji informacjom, danym lub materiałom dotyczącym Użytkownika, w
szczególności danym osobowym Użytkownika oraz zamieszczanym przez Użytkownika w Serwisie Plikom,
Obiektom lub innym Utworom. W szczególności Operator gwarantuje, że informacje powyższe będą
wykorzystane wyłącznie zgodnie z Regulaminem Serwisu i ustawieniami prywatności Użytkownika, i że nie
będą niezgodnie z tymi ustawieniami lub postanowieniami Regulaminu Serwisu udostępniane osobom
trzecim, w szczególności innym Użytkownikom Serwisu, do jakichkolwiek celów.
17. Brainstorm zastrzega, że Użytkownicy są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy
parametrów zapewniających dostęp do Konta Użytkownika, w szczególności loginu i hasła. Brainstorm
oświadcza, że ani on, ani żaden jego przedstawiciel, nigdy nie zwracają się do Użytkowników z prośbą o
udostępnienie im danych dostępowych do Serwisu, w szczególności takich danych, jak login czy hasło do
Konta Użytkownika. Udostępnienie przez Użytkownika osobom trzecim danych dostępowych do Serwisu, w
szczególności loginu i hasła, wiąże się z ryzykiem utraty dostępu do Serwisu i wykorzystaniem Konta
Użytkownika w sposób przez niego niepożądany i niezależny od Brainstorm.
K. ZASTRZEŻENIA
1. Brainstorm zastrzega sobie prawo, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, do zmiany zasad
korzystania z Serwisu, Aplikacji lub świadczonych za ich pośrednictwem wszystkich lub poszczególnych
Usług, usunięcia lub modyfikacji treści lub funkcji Serwisu, Aplikacji, wszystkich lub poszczególnych Usług,
uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, Aplikacji lub do wszystkich lub poszczególnych Usług,
bez konieczności uzasadniania przyczyn dokonywanych zmian.
2. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych Brainstorm ma prawo czasowo
zawiesić funkcjonowanie Serwisu, jak również wszystkich lub poszczególnych Usług.
3. Brainstorm zastrzega sobie prawo do całkowitego zawieszenia działalności Serwisu. W wypadku
określonym w zdaniu poprzednim, Użytkownikowi nie przysługują wobec Operatora żadne roszczenia
związane z utratą danych zamieszczonych w Serwisie.
L. INFORMACJE O NINIEJSZYCH WARUNKACH. ZMIANY REGULAMINU
1. Regulamin jest dokumentem uchwalonym przez Zarząd Brainstorm Sp. z o.o. i jest dostępny dla
każdego Użytkownika na stronach internetowych Serwisu pod adresem www.glamstorm.com.
2. Regulamin może być zmieniony przez Zarząd Brainstorm z ważnych przyczyn, przy czym za ważne
przyczyny uznaje się:
a. poprawa poziomu bezpieczeństwa świadczenia Usług,
b. zwiększenie poziomu ochrony danych osobowych Użytkowników,
c. poprawa funkcjonalności Serwisu oraz warunków świadczenia Usług,
d. dostosowanie treści Regulaminu do zakresu oraz sposobu świadczenia Usług,
e. zwiększenie konkurencyjności Serwisu w stosunku do innych serwisów internetowych o podobnym
profilu lub zakresie świadczonych za ich pośrednictwem usług,
f. zmiana kosztów pracy, kosztów dostawców usług zewnętrznych lub kosztów infrastruktury, w tym
kosztów utrzymania infrastruktury, wykorzystywanej w ramach funkcjonowania Serwisu oraz w zakresie
świadczonych Usług,
g. zmiana przepisów prawa lub decyzje organów państwowych mające znaczenie dla funkcjonowania
Serwisu lub świadczonych Usług.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie pięciu dni od daty wysłania zarejestrowanym
Użytkownikom pocztą elektroniczną informacji o zmianach oraz umieszczenia ich na stronach
internetowych Serwisu i wiążą Użytkownika od dnia ich wejścia w życie, jeśli Użytkownik nie wypowie
umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w terminie 5 dni do dnia poinformowania go o zmianie
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Regulaminu, przy czym wypowiedzenie ma skutek z momentem otrzymania wypowiedzenia przez
Brainstorm.
5. Do zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wystarczy złożenie
wypowiedzenia pocztą elektroniczną na adres: hello@glamstorm.com do godziny 23:59:59 ostatniego dnia
terminu, ze wskazaniem, że wiadomość dotyczy rezygnacji z korzystania z Usług oraz z funkcjonalności
Serwisu.
6. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
7. Wiążącą wersją niniejszego Regulaminu jest wersja polska. Wersja angielska ma charakter
informacyjny.
8. Niniejszy Regulamin będzie regulowany i rozumiany zgodnie z prawem polskim i będzie podlegał
wyłącznej jurysdykcji polskiego sądu odpowiedniego dla siedziby Brainstorm Sp. z o.o. W przypadku, gdy
jakiekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania zostanie określone jako nieważne lub
niewykonalne, wówczas postanowienie takie będzie uważane jako odrębne od pozostałych postanowień
Warunków Użytkowania i nie będzie powodować nieważności ani niewykonalności pozostałych postanowień
Warunków Użytkowania. Postanowienia określające właściwość miejscową sądu oraz prawo cesji, nie
wiążą konsumentów.
M. INFORMACJE PRAWNE
1. Usługodawcą i operatorem Serwisu glamstorm.com jest Brainstorm Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie,
przy ul. 3 Maja 56, 81-858 Sopot, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie
Rejonowym w Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000343015, NIP: PL 9581624527, o kapitale zakładowym: 5000 PLN.
2. Brainstorm posiada wyłączne prawa do Serwisu, które podlegają ochronie na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
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