REGULAMIN ŚWIADCZENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ USŁUGI
UDOSTĘPNIANIA POWIERZCHNI REKLAMOWEJ NA NOŚNIKACH
CITYBOARD
1. Usługodawca
Usługodawca – Cityboard Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 24971, NIP 525-10-03-406, kapitał zakładowy 50.000,PLN, e-mail: app@cityboard.online prowadząca serwis internetowy pod adresem https://app.cityboard.online (zwana
dalej: Cityboard).
2. Rodzaj świadczonej Usługi
Cityboard oferuje za pośrednictwem serwisu internetowego https://app.cityboard.online usługę udostępniania
powierzchni reklamowej w wybranej lokalizacji i przez określony czas na nośniku reklamowym pod nazwą „CB”
(zwanym dalej: nośnikiem CB).
Na podstawie umowy zawartej z Cityboard, Usługobiorca uprawniony jest do eksponowania przez określony czas
swojej informacji handlowej lub reklamy na nośniku CB, w wybranej przez Usługobiorcę lokalizacji (zwana dalej:
Usługą CB).
3. Zleceniodawcy Usługi CB
3.1
Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Cityboard
drogą elektroniczną umowę o świadczenie Usługi CB samodzielnie lub za pośrednictwem Przedstawiciela
określonego w pkt 3.2.
3.2
Przedstawiciel – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca za
zgodą Usługobiorcy w jego imieniu i na jego rzecz umowę o świadczenie Usługi CB. Przedstawiciel, korzystając
z jednego zgłoszenia rejestracyjnego w serwisie prowadzonym na stronie https://app.cityboard.online, może działać
na rzecz więcej niż jednego Usługobiorcy. Przedstawiciel działający w imieniu kilku Usługobiorców składając
poszczególne zamówienia ma obowiązek określić w imieniu którego z Usługobiorców działa i na jaki podmiot należy
wystawić fakturę VAT, wskazując przy tym dane Usługobiorcy niezbędne do wystawienia faktury. Przedstawiciel
odpowiada za prawidłowość danych przekazanych do wystawienia faktury na rzecz Usługobiorcy oraz za to, iż działa
w imieniu i na rzecz Usługobiorcy w zakresie istniejącego upoważnienia do dokonywania czynności tego rodzaju.
W niniejszym Regulaminie ilekroć mowa jest o Usługobiorcy, należy przez to rozumieć również Przedstawiciela.
4. Warunki świadczenia Usługi CB
4.1
Wszystkie zamówienia przyjmowane przez Cityboard realizowane są na podstawie niniejszego Regulaminu
i Ogólnych Warunków Realizacji Kampanii Reklamowych dostępnych pod adresem:
https://cityboard.pl/images/pdf/ogolne_warunki_realizacji_kampanii_reklamowej_v5.pdf
4.2
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy: Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia
1964 r. (Dz.U. Nr 16. poz. 93 z późn. zm.), Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827
z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 9 września 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.
zm.).
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4.3
Zarejestrowanie się i złożenie zamówienia w serwisie prowadzonym na stronie https://app.cityboard.online jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Po zarejestrowaniu Usługobiorca otrzymuje dostęp do indywidualnego konta, na którym ewidencjonowane są
wszystkie szczegóły jego zamówień.
4.4
Korzystanie z Usługi CB jest możliwe pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca
spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
• dostęp do Internetu,
• przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 86.0 lub nowszej, Firefox w wersji 82.0 lub nowszej, Safari
w wersji 14.0 lub nowszej, Microsoft Edge w wersji 86.0 lub nowszej.
4.5
Ekspozycja materiału reklamowego na nośnikach cityboard, zakupiona za pomocą serwisu internetowego
https://app.cityboard.online odbywa się w terminach opisanych w poniższej tabeli:
Miesiąc

Ekspozycja mc

Ekspozycja I poł. mc

Ekspozycja II poł. mc

Dni serwisowe*

I, III, V, VII, VIII, X, XII

01 - 28

01 - 14

16 - 29

15, 29, 30, 31

IV, VI, IX, XI

01 - 28

01 - 14

16 - 29

15, 29, 30

II

01 - 26

01 - 13

15 - 27

14, 28, (29)**

* jeśli dzień serwisowy wypada w dzień urzędowo wolny od pracy (święto) stosuje się indywidualne uzgodnienia terminu klejenia kampanii
** dla roku przestępnęgo

5. Sposób zawierania Umowy
5.1
Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usługi CB (zwanej dalej także: Umową) jest rejestracja Usługobiorcy
w serwisie prowadzonym na stronie https://app.cityboard.online poprzez ustalenie indywidualnego loginu i hasła.
5.2
Do rejestracji Usługobiorcy, w szczególności do otrzymania od Cityboard hasła dostępu do indywidualnego konta
założonego dla Usługobiorcy na stronie https://app.cityboard.online niezbędne jest podanie aktualnego adresu
e-mail Usługobiorcy.
5.3
W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi CB w wybranej przez Usługobiorcę lokalizacji i czasie zarejestrowany
Usługobiorca składa zamówienie poprzez wybór stosownych opcji w serwisie na stronie https://app.cityboard.online,
w szczególności:
• wybór nośników CB według ich lokalizacji,
• zdefiniowanie daty początku i końca ekspozycji informacji handlowej lub reklamy,
• wybór dodatkowych opcji,
• zaakceptowanie należnej ceny za Usługę CB,
• zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
• wskazanie Usługobiorcy,
• wybór opcji płatności.
5.4
W trakcie generowania zamówienia Usługobiorca obowiązany jest podać dane wymagane dla realizacji Usługi CB,
w szczególności: imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy, formę prawną, adres siedziby oraz numer NIP.
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5.5
W przypadku zmiany danych określonych w 5.4, Usługobiorca obowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
Cityboard ma prawo uzależnić świadczenie usług przez osobę zarejestrowaną od potwierdzenia jej danych
osobowych czy identyfikujących, w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu tożsamości, wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS.
5.6
Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia Usługobiorcy automatyczną wiadomością e-mail o przyjęciu
złożonego zamówienia. Cityboard dokonuje przyjęcia zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia
otrzymania płatności dokonanej przez Usługobiorcę.
5.7
Dodatkowo informacje o przyjęciu zamówienia i jego statusie Usługobiorca może uzyskać po zalogowaniu się swoim
loginem i hasłem na stronie https://app.cityboard.online.
6. Ceny i warunki płatności
6.1
Informacje o usłudze CB zawarte na stronie https://app.cityboard.online; w szczególności jej parametry użytkowe,
techniczne i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
6.2
Cena Usługi CB w zależności od wybranych przez Usługobiorcę opcji lokalizacji, czasu trwania i jego informacji
handlowej lub reklamy jest kalkulowana w czasie procesu składania zamówienia na stronie
https://app.cityboard.online i wymaga wyraźnej akceptacji przez Usługobiorcę w ramach złożenia przez niego
zamówienia.
6.3
Jeśli Usługobiorca złoży zamówienie polegające na reklamie piwa, to zobligowany jest on do kontaktu
z Usługodawcą, w celu ustalenia warunków niezbędnych do reklamy piwa, zgodnie z ustawą z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kontakt z Usługodawcą następuje za pomocą
danych dostępnych na: https://app.cityboard.online.
6.4
Płatności za Usługę CB można dokonywać:
• kartą kredytową,
• przelewem elektronicznym.
6.5
Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się bezpośrednio po otrzymaniu zapłaty przez Cityboard.
6.6
O ile realizacja Usługi CB nie zostanie potwierdzona, Usługobiorcy, który złożył zamówienie przysługuje zwrot ceny,
jeśli cena ta wpłynęła na rachunek bankowy Cityboard, po potrąceniu kosztów przelewu zwrotnego.
6.7
Po otrzymaniu zapłaty za Usługę CB Cityboard wystawia i przesyła Usługobiorcy na podany przez niego przy
rejestracji w serwisie https://app.cityboard.online adres e-mail fakturę VAT zaliczkową.
6.8
Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej
(e-faktura).
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7. Tryb realizacji Usługi CB i prawo odstąpienia od umowy
7.1
Z zastrzeżeniem pkt 6.6, po otrzymaniu płatności ceny na rachunek bankowy Cityboard rozpoczyna się realizacja
zamówionej Usługi CB, przy czym czas pomiędzy otrzymaniem płatności a umieszczeniem informacji handlowej
lub reklamy Usługobiorcy na wybranym przez niego nośniku reklamy zewnętrznej CB nie może być krótszy niż 14
(czternaście) pełnych dni kalendarzowych.
7.2
W przypadku gdy Usługobiorca nie przesyła informacji handlowej lub reklamy z wyprzedzeniem co najmniej 5
(pięciu) pełnych dni kalendarzowych od startu emisji, wtedy Usługa CB jest świadczona na rzecz Usługobiorcy
w ten sposób, że w wykupionym przez niego czasie nie jest eksponowana żadna informacja handlowa ani reklama,
a Cityboard nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności Usługobiorcy nie przysługują
roszczenia o zwrot ceny lub części zapłaconej ceny. Brak ekspozycji informacji handlowej lub reklamy z powyższej
przyczyny nie stanowi wady Usługi CB.
7.3
W przypadku gdy Usługobiorca w ogóle nie prześle swojej informacji handlowej lub reklamy po zawarciu Umowy
z Cityboard, pkt 7.2 stosuje się odpowiednio.
7.4
Cityboard udostępnia w dni robocze w godzinach 9-17 za pośrednictwem linii telefonicznej obsługi klienta, czatu
oraz adresu e-mail pomoc techniczną dla Usługobiorców, gdzie mogą oni uzyskać porady na temat właściwej edycji
i przygotowania informacji handlowych lub reklam zamieszczanych na nośnikach reklamowych CB. Dane kontaktowe
można znaleźć na stronie: https://app.cityboard.online.
7.5
Cityboard monitoruje treść i formę informacji handlowych i reklam przesyłanych przez Usługobiorców w celu
ich ekspozycji na nośnikach CB i zastrzega sobie prawo niedopuszczenia ich do ekspozycji, w szczególności
w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich, nazw i znaków towarowych, zasad uczciwej konkurencji
i uczciwej reklamy, stwierdzenia w nich treści obraźliwych lub uwłaczających czci innych osób albo treści
nieobyczajnych, wzywających 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 na to zgody (treści bezprawne), albo
gdy nie odpowiadają one parametrom technicznym materiałów przewidzianych do emisji na nośniku CB.
7.6
W ramach Usługi CB można prezentować tylko informacje handlowe lub reklamy. Zabrania się prezentowania treści
bezprawnych określonych w pkt 7.5 oraz sprzecznych z dobrymi obyczajami. Cityboard może odmówić przyjęcia do
realizacji zamówienia zawierającego takie treści.
7.7
W przypadku stwierdzenia w informacji handlowej lub reklamie otrzymanej od Usługobiorcy treści określonych
w pkt 7.5 i pkt 7.6 zdanie drugie lub niespełniających parametrów technicznych Cityboard informuje Usługobiorcę
drogą e-mailową o stwierdzeniu takich treści lub niespełnieniu parametrów i niedopuszczeniu do ich ekspozycji,
wskazując przyczynę i wzywając jednocześnie Usługobiorcę do niezwłocznego przesłania informacji handlowych lub
reklamy o treści zgodnej z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub odpowiadającej wymaganym parametrom
technicznym.
7.8
W przypadku gdy Usługobiorca nie prześle informacji handlowej lub reklamy o treści zgodnej z przepisami prawa,
dobrymi obyczajami i odpowiadającej parametrom technicznym emisji na nośniku CB z wyprzedzeniem 5 (pięciu)
pełnych dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem świadczenia Usługi CB, lub jeśli Usługobiorca
prześle kolejną informację handlową lub reklamę o treści niezgodnej z przepisami prawa, dobrymi obyczajami
lub nieodpowiadającą parametrom emisji na nośniku CB, wtedy Cityboard jest uprawniony do odstąpienia od
Umowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy w terminie 7 (siedmiu) dni od stwierdzenia takich okoliczności.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Cityboard składa Usługobiorcy drogą elektroniczną, poprzez wiadomość
e-mail.
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7.9
W przypadku odstąpienia przez Cityboard od Umowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, Cityboard ma
prawo do naliczenia kary umownej za niewłaściwe wykonanie zobowiązania przez Usługobiorcę w wysokości
odpowiadającej równowartości ceny za zamówioną przez niego Usługę CB. Cityboard jest uprawniony do potrącenia
roszczenia o zapłatę kary umownej z roszczenia Usługobiorcy o zwrot zapłaconej ceny za Usługę CB.
7.10
Roszczenia o zapłatę kary umownej przysługujące Cityboard nie wyłączają roszczeń odszkodowawczych
w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
7.11
Postanowienia 7.7-7.10 stosuje się odpowiednio w przypadku podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych,
niepełnych lub błędnych danych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
7.12
Po wykonaniu Usługi CB Usługobiorca otrzymuje w formie wiadomości poczty elektronicznej Raport z Emisji,
w którym wskazane są miejsca realizacji usługi CB wraz ze zdjęciami potwierdzającymi ekspozycję.
8. Postępowanie w przypadku wad usługi CB – tryb postępowania reklamacyjnego, odstąpienie, czas trwania
umowy
8.1
W przypadku stwierdzenia przez Usługobiorcę wad Usługi CB, np. w postaci braku ekspozycji jego informacji
handlowych lub reklam w zamówionym czasie, w ustalonym miejscu ekspozycji, Usługobiorca jest zobowiązany
niezwłocznie, jednak ze względu na charakter usługi nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni od stwierdzenia wady,
zawiadomić Cityboard o jej wystąpieniu w formie wysłania wiadomości e-mail z opisem zaobserwowanej wady na
adres e-mail: app@cityboard.online.
8.2
W przypadku uzasadnionej reklamacji, Cityboard zobowiązuje się według swego wyboru do usunięcia
nieprawidłowości lub do wykonania powtórnej bezpłatnej zastępczej usługi CB, w zakresie w jakim usługa
pierwotna była dotknięta wadami, w uzgodnionym przez Strony terminie.
8.3
Z uwagi na fakt, że złożone przez Usługobiorcę zamówienie wykonania Usługi CB należy do świadczeń
o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu i jest ściśle związane z jego
osobą oraz należy do świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone, po przyjęciu zamówienia
do realizacji Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
8.4
W przypadku przedsiębiorców korzystających z Usługi CB wyłącza się ich prawo odstąpienia od Umowy ze względu
na charakter Usługi CB.
8.5
Umowa jest zawierania na czas realizacji usługi, nie ma możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia czy
rozwiązania inaczej niż na podstawie porozumienia stron.
8.6
Postanowienia pkt 8 stanowią wyłączną podstawę odpowiedzialności Cityboard z tytułu wad Usług CB, z wyjątkiem
przypadków określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
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9. Przetwarzanie danych osobowych i polityka ochrony danych osobowych
9.1
Dane osobowe chronione są przez Cityboard zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO),
w szczególności w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Cityboard przetwarza dane
osobowe Usługobiorcy, w szczególności dane podane przy rejestracji na stronie https://shop.cityboard.online jako
Administrator Danych Osobowych.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Usługobiorca może skontaktować się z powołanym
przez Cityboard Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adres e-mail:
iod@cityboard.pl.
9.2
Dane osobowe Usługobiorcy lub Użytkownika (zdefiniowanego w punkcie 9.7 poniżej) – imię i nazwisko, adres
e-mail i nr telefonu i inne dane konieczne do wystawienia faktury (adres, nr NIP) - będą przetwarzane w celach:
1) realizacji zamówień na usługi CB oraz związanych z nimi płatności, na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Cityboard a Usługobiorcą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych m. in. z rozliczaniem
i przechowywaniem faktur wystawionych za zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3) prowadzenia korespondencji z Usługobiorcami za pomocą formularza kontaktowego i czatu oraz umożliwienia
szybkiego kontaktu poprzez funkcję callback, w celach informacji o usługach, marketingowych i przygotowania
oferty, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ewentualnie służy
realizacji umowy zawartej pomiędzy Cityboard a Usługobiorcą lub zawarciu takiej umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dane osobowe przetwarzane będą przez Cityboard w okresie niezbędnym do realizacji ww. celów - to znaczy przez
czas obowiązywania umowy względnie przez 5 lat od końca roku, w którym wystawiono stosowny dokument
księgowy. Okres ten może zostać wydłużony na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed nimi – do czasu upływu mającego zastosowanie okresu przedawnienia – zasadniczo 3 lata (przy umowach
z przedsiębiorcami) lub 6 lat (przy umowach z konsumentami) od końca roku, w którym była realizowana umowa.
9.3
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi na podstawie
stosownych umów (m. in. hostingodawca) oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów
prawa (np. sądy).
9.4
Usługobiorcy (Użytkownicy) mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania
ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich usunięcia, z zastrzeżeniem przypadków kiedy dane potrzebne są na
cele realizacji Usługi CB, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane
są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Usługobiorcom (Użytkownikom) przysługuje
także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Każdorazowo Usługobiorcom
(Użytkownikom) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
9.5
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania zamówienia Usługobiorcy. Usługobiorca
ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe nie będą poddawane
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie będą także przekazywane do państw trzecich
ani organizacji międzynarodowych.
9.6.
Zabrania się korzystania z kont innych Usługobiorców oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
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9.7
1. Przy rejestracji na stronie https://app.cityboard.online serwis wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia
informacji związanych z korzystaniem z Usługi CB za pośrednictwem serwisu https://app.cityboard.online przez
Usługobiorcę czy użytkownika, t.j. każdą osobę korzystającą ze strony internetowej, a nie będącą Usługobiorcą
(dalej „Użytkownik”) w celu:
• utrzymania sesji Usługobiorcy po zalogowa niu, dzięki której nie trzeba na każdej podstronie serwisu
ponownie wpisywać hasła,
• dostosowania serwisu https://app.cityboard.online do potrzeb Usługobiorców,
• tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu https://app.cityboard.online.
2. Usługobiorca czy Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików typu
cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do urządzenia, z którego
wchodzi na niniejszą stronę internetową (dalej „Urządzenie”). Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
poprzednim, Usługobiorca lub Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej
lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików typu cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować
o każdorazowym zamieszczeniu plików typu cookie na Urządzeniu Użytkownika bądź Usługobiorcy. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików typu cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej – na stronie danej przeglądarki). Użytkownik bądź Usługobiorca może w każdej chwili
usunąć pliki typu cookie korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie
stosowania plików typu cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej
serwisu.
9.8
Niektóre podstrony serwisu https://app.cityboard.online mogą zawierać tzw. „Web beacons” (tzw. elektroniczne
obrazki, znane też jako puste gify), które pozwalają na uzyskanie takich informacji jak np. adres IP komputera, na
który załadowano stronę, czas jej załadowania, rodzaj przeglądarki.
9.9
Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies i Web beacons na jego komputerze i używanie ich
zgodnie z aktualnymi ustawieniami dotyczącymi plików cookie, o ile korzysta ze strony bez zmiany tych ustawień.
10. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy
10.1
Cityboard przyjmuje, że przesłane przez Usługobiorców treści informacji handlowych i reklam nie naruszają praw
osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej i intelektualnej ani dóbr osobistych
osób trzecich. W przypadku naruszenia powyższych praw osób trzecich całą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
Jest on w tym wypadku zobowiązany do zwolnienia Cityboard z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu
kosztów poniesionych przez Cityboard w związku z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie.
10.2
Cityboard rejestruje adresy IP Usługobiorców. W razie uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przestępstwa lub
uzyskania informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usługi CB niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi
przepisami Cityboard będzie udostępniać te dane uprawnionym organom ścigania.
10.3
Cityboard nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zawarte w informacji handlowej lub w reklamie
emitowanej w ramach Usługi CB przez Usługobiorców, w szczególności nie odpowiada za ich zgodność z przepisami
prawa i dobrymi obyczajami, stara się jednak, jak zastrzeżono w pkt 7.5, w miarę możliwości weryfikować te treści
i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania działań nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem.
10.4
Cityboard nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu https://app.cityboard.online
oraz poszczególnych nośników reklamowych CB wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną
ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich, ani za szkody, jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli
spowodowałyby utratę danych.
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10.5
Odpowiedzialność Cityboard ograniczona jest w każdym wypadku do wartości rzeczywistej szkody, nie większej
jednak niż wartość złożonego zamówienia (t.j. cena), chyba że Usługobiorca jest konsumentem.
11. Usunięcie Usługobiorcy z serwisu
11.1
Cityboard może pozbawić Usługobiorcę prawa korzystania z serwisu https://app.cityboard.online całkowicie lub
czasowo ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu,
w szczególności gdy Usługobiorca:
• podał dane wprowadzające w błąd lub treści naruszające prawa osób trzecich,
• dopuścił się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie serwisu,
• dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
• dopuścił się zachowań, które są niezgodne z przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
11.2
Osoba, która została pozbawiona prawa korzystania z serwisu https://app.cityboard.online nie może dokonać
powtórnej rejestracji w serwisie bez uprzedniej zgody Cityboard.
12. Zmiany regulaminu
12.1
Cityboard zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdej chwili, o czym niezwłocznie
powiadomiony zostanie każdy Usługobiorca przy najbliższym składaniu zamówienia przez serwis
https://app.cityboard.online.
12.2
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie https://app.cityboard.online.
12.3
Umowy zawarte przed wejściem w życie nowego Regulaminu wykonywane są zgodnie z postanowieniami
Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili ich zawarcia.
12.4
Jeżeli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, jego pozostałe postanowienia
pozostają w mocy.
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