
I.Wst´p

Niniejsze Warunki W∏aÊciwego U˝ytkowania („Warunki”) stanowià integralnà

cz´Êç Umowy Abonenckiej („Umowa”) . Dokument ten zawiera ogólne zasady

poprawnego korzystania z Us∏ug internetowych oraz okreÊla przypadki zacho-

waƒ, które mogà byç uznane za naruszenie Warunków i tym samym okreÊla

sankcje jakie mo˝e stosowaç Dostawca Us∏ug w zwiàzku z tego rodzaju naru-

szeniami. Dostawca Us∏ug b´dzie podejmowaç wszelkie kroki, aby skutecznie

przeciwstawiaç si´ nadu˝ywaniu lub niepoprawnemu u˝ytkowaniu Sieci, przy

czym za punkt odniesienia przyjmuje si´ zasady zawarte w Regulaminie.

II. Definicje

Dla celów Warunków poni˝sze s∏owa lub zwroty nale˝y rozumieç w podanym

w niniejszym punkcie znaczeniu:

1. Us∏ugi internetowe - oznaczajà Êwiadczone przez Dostawc´ Us∏ug na

rzecz Abonentów us∏ugi dost´pu do sieci Internet i transmisji danych za

poÊrednictwem sieci kablowej.

2. Dostawca Us∏ug – UPC Polska Sp. z o. o. z siedzibà w Warszawie, wpisana

do Krajowego Rejestru Sàdowego pod nr KRS 22113.

3. Abonent – podmiot, który jest stronà umowy o Êwiadczenie Us∏ugi inter-

netowej zawartej w formie pisemnej z Dostawcà us∏ug.

4. Poczta elektroniczna – forma komunikacji w sieci Internet pozwalajàca na

przesy∏anie wiadomoÊci w postaci listów elektronicznych.

5. Czaty – komunikacja w czasie rzeczywistym z innymi u˝ytkownikami prze-

bywajàcymi w Internecie.Wymiana zdaƒ odbywa si´ zazwyczaj przez wpi-

sywanie komunikatów tekstowych, które wyÊwietlane sà na monitorach

pozosta∏ych uczestników rozmowy.

6. Grupy dyskusyjne – forma komunikacji w sieci Internet pozwalajàca na

wymienianie wiadomoÊci mi´dzy ludêmi o podobnych zainteresowaniach.

7. Witryna www (strona) – dokument opracowany w formacie zgodnym ze

standardami powszechnie u˝ywanych przeglàdarek internetowych udo-

st´pniony publicznie w sieci Internet za pomocà us∏ugi WWW w celach in-

formacyjnych, handlowych, propagandowych itp.

8. Witryna osobista – Witryna www znajdujàca si´ w jednej z domen Do-

stawcy Us∏ug w ramach Us∏ugi internetowej.

9. Modem kablowy – dostarczone przez Dostawc´ Us∏ug urzàdzenie, pod∏à-

czane do Sieci i komputera/ów, umo˝liwiajàce korzystanie z us∏ugi dost´-

pu do zasobów Internetu.

10. Konto chello – oznacza jeden modem kablowy pod∏àczony do kompu-

tera Abonenta, które razem stanowià zarejestrowany u Dostawcy Us∏ug

zestaw.

11. Sieç – sieç telekomunikacyjna, za poÊrednictwem której, Dostawca Us∏ug

Êwiadczy us∏ugi telekomunikacyjne, w tym Us∏ug´ internetowà.

12. U˝ytkownik – osoba korzystajàca z zasobów Internetu.

III. Zasady korzystania z Us∏ug internetowych

1. W ramach korzystania z Us∏ugi internetowej zakazanymi dzia∏aniami,

w szczególnoÊci sà:

a. umo˝liwianie korzystania z Us∏ugi internetowej osobom trzecim, w tym

udost´pnianie po∏àczeƒ internetowych poprzez poÊrednie lub bezpoÊred-

nie pod∏àczenie ich do modemu kablowego,

b. podejmowanie jakichkolwiek dzia∏aƒ mogàcych uszkodziç infrastruktur´

sieciowà Dostawcy Us∏ug,

c. zak∏ócanie poprawnego funkcjonowania infrastruktury sieciowej Do-

stawcy Us∏ug,

d. naruszenie przepisów prawa, Regulaminu i niniejszych Warunków,

e. nadmierne obcià˝anie Sieci.

2. W zakresie niezb´dnym do wykonania Us∏ug internetowych Dostawca

Us∏ug ma prawo zbieraç, utrwalaç, przechowywaç, opracowywaç, zmieniaç,

usuwaç lub udost´pniaç dane obj´te tajemnicà telekomunikacyjnà.

IV. Nadmierne obcià˝enie Sieci

1. Abonent przyjmuje do wiadomoÊci, ˝e korzysta z Sieci wspólnie z innymi

U˝ytkownikami. Dostawca Us∏ug w przypadku Us∏ug internetowych, dla

których okreÊlona zosta∏a iloÊç danych powodujàca nadmierne obcià˝e-

nie Sieci, stosuje ogólnà norm´ „rozsàdnego u˝ytkowania” uznajàc, i˝ gra-

nica ta zosta∏a naruszona w momencie, w którym Abonent nadmiernie

obcià˝a Sieç utrudniajàc tym samym korzystanie z Us∏ug internetowych

innym U˝ytkownikom.

2. Zgodnie z obecnà politykà Dostawcy Us∏ug dla Us∏ug internetowych, nad-

mierne obcià˝anie Sieci ma miejsce w sytuacjach, gdy w ciàgu miesiàca kalen-

darzowego lub okresu rozliczeniowego Abonent pobierze wi´cej danych ni˝

jest to okreÊlone w za∏àczniku „Parametry techniczne us∏ug internetowych”.

3. Dostawcy Us∏ug przys∏uguje prawo monitorowania obcià˝enia Sieci oraz

ustalenia, czy w przypadku danego Abonenta wyst´puje jej nadmierne ob-

cià˝enie, na co Abonent wyra˝a zgod´.

4. Dostawca Us∏ug do∏o˝y wszelkich staraƒ, aby udost´pniç Abonentowi in-

formacje dotyczàce iloÊci pobieranych i wysy∏anych poprzez jego modem

danych.

5. W ka˝dym przypadku, w którym Dostawca Us∏ug stwierdzi, i˝ dany Abo-

nent powoduje nadmierne obcià˝enie Sieci, wywo∏ujàc w ten sposób nieko-

rzystne skutki dla innych Abonentów, Dostawca Us∏ug mo˝e wed∏ug w∏a-

snego uznania zastosowaç nast´pujàce Êrodki, ka˝dy z osobna lub ∏àczàc je:

a. wys∏aç do Abonenta zawiadomienie o nadmiernym obcià˝aniu Sieci

z jednoczesnym wezwaniem do zaniechania takich dzia∏aƒ,

b. ustanowiç ograniczenie w przep∏ywie danych dla Abonenta,

c. okresowo zablokowaç dost´p do cz´Êci lub ca∏ej Us∏ugi internetowej.

Ograniczenie w przep∏ywie danych lub zablokowanie dost´pu do Us∏ugi

internetowej mo˝e nastàpiç od momentu przekroczenia przez Abonenta

limitu pobierania danych wskazanego w za∏àczniku „Parametry technicz-

ne us∏ug internetowych” do koƒca miesiàca kalendarzowego lub okresu

rozliczeniowego, w którym nastàpi∏o przedmiotowe przekroczenie.

6. JeÊli wy˝ej wymienione dzia∏ania ze strony Dostawcy Us∏ug nie spowodujà

zmian w zachowaniu Abonenta, Dostawcy Us∏ug przys∏uguje prawo do za-

wieszenia Êwiadczonych us∏ug albo prawo wypowiedzenia Umowy Abo-

nenckiej z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym.

V. Niedozwolona dzia∏alnoÊç w Sieci

1. Zabronione sà nast´pujàce dzia∏ania w Sieci:

a. logowanie si´ do systemów komputerowych lub Êciàganie danych albo

plików, w odniesieniu do których, Abonent nie posiada stosownych

uprawnieƒ, jak równie˝ podejmowanie wszelkich prób w tym kierunku,

b. modyfikowanie, kasowanie, uzupe∏nianie lub jakiekolwiek wykorzysty-

wanie danych innych U˝ytkowników bez ich wczeÊniejszej zgody,

c. naruszanie praw w∏asnoÊci intelektualnej osób trzecich, w tym udo-

st´pnianie w Sieci informacji naruszajàcych prawa osób trzecich,

d. rozpowszechnianie wirusów,

e. korzystanie z Us∏ug internetowych w sposób, który zak∏óca funkcjono-

wanie Sieci bàdê jej elementów,

f. utrudnianie korzystania z Us∏ug internetowych innym U˝ytkownikom,

g. udost´pnianie Us∏ugi internetowej osobom trzecim,

h. pod∏àczenie wi´kszej iloÊci komputerów do Us∏ugi internetowej ni˝ jest

to okreÊlone w „Parametrach technicznych us∏ug internetowych”,

i. podejmowanie prób zmian bàdê dokonywanie zmian parametrów syste-

mu Dostawcy Us∏ug zwiàzanego ze Êwiadczonà Us∏ugà internetowà,

j. podejmowanie prób nielegalnego dost´pu do obcych systemów kompu-

terowych (przeszukiwanie otwartych portów, ataki z wykorzystaniem

„koni trojaƒskich”, skanowanie portów komputerowych innych u˝yt-

kowników itp.).

2. Wobec Abonentów dopuszczajàcych si´ wy˝ej opisanych zachowaƒ, Do-

stawca Us∏ug mo˝e wed∏ug w∏asnego uznania zastosowaç nast´pujàce

Êrodki, ka˝dy z osobna lub ∏àczàc je:

a. powiadomiç Abonenta, i˝ jego zachowanie stanowi naruszenie Warun-

ków, z jednoczesnym wezwaniem do zaniechania takich dzia∏aƒ.

b. okresowo zablokowaç dost´p do cz´Êci lub ca∏ej Us∏ugi internetowej,

do momentu wyjaÊnienia z Abonentem zaistnia∏ego naruszenia.

3. JeÊli wy˝ej wymienione dzia∏ania ze strony Dostawcy Us∏ug nie spowo-

dujà zmian w zachowaniu Abonenta, Dostawcy Us∏ug przys∏uguje prawo

do zawieszenia Êwiadczonych us∏ug albo prawo do wypowiedzenia Umo-

wy Abonenckiej z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym.

VI. Poczta elektroniczna

1. W Sieci zabrania si´ nast´pujàcych dzia∏aƒ i zachowaƒ:

a. gro˝enia, obra˝ania lub dzia∏ania na szkod´ innych U˝ytkowników Inter-

netu (np. wysy∏anie wirusów, koni trojaƒskich itp.).

WARUNKI W¸AÂCIWEGO U˚YTKOWANIA
obowiàzujàce od 1 wrzeÊnia 2005 roku



b. przesy∏ania „wiadomoÊci-∏aƒcuszków” lub zach´cania do ich wysy∏ania –

niezale˝nie od tego, czy adresat ma ˝yczenie je odbieraç.

c. przesy∏ania wiadomoÊci, których nag∏ówek wymienia adres innego U˝yt-

kownika, o ile prawowity w∏aÊciciel danego adresu nie wyrazi∏ na to zgody.

d. przesy∏ania wiadomoÊci o du˝ej obj´toÊci lub o treÊci komercyjnej, okre-

Êlane potocznie jako „spam”; niniejszy zakaz obejmuje, mi´dzy innymi,

wysy∏anie niezamówionej wiadomoÊci o treÊciach handlowych, og∏o-

szeƒ, apeli charytatywnych, petycji i przes∏aƒ religijnych, wiadomoÊci ge-

nerowanych przez wirusy/robaki rezydujàce w komputerze Abonenta.

e. przesy∏ania „bomb pocztowych”, tzn. blokowanie skrzynek u˝ytkowni-

ków wieloma egzemplarzami tej samej wiadomoÊci bàdê wiadomoÊci te-

go samego typu. Zabrania si´ równie˝ wysy∏ania takich wiadomoÊci lub

plików, które zak∏ócajà prac´ serwera lub konta poczty elektronicznej.

2. Wobec Abonentów dopuszczajàcych si´ wy˝ej opisanych zachowaƒ, Do-

stawca Us∏ug mo˝e wed∏ug w∏asnego uznania zastosowaç nast´pujàce

Êrodki, ka˝dy z osobna lub ∏àczàc je:

a. powiadomiç Abonenta i˝ jego zachowanie stanowi naruszenie Warunków,

z jednoczesnym wezwaniem do zaniechania takich dzia∏aƒ,

b. okresowo zablokowaç dost´p do cz´Êci lub ca∏ej Us∏ugi internetowej do

momentu wyjaÊnienia z Abonentem zaistnia∏ego naruszenia.

3. JeÊli wy˝ej wymienione dzia∏ania ze strony Dostawcy Us∏ug nie spowodujà

zmian w zachowaniu Abonenta, Dostawcy Us∏ug przys∏uguje prawo do za-

wieszenia Êwiadczonych us∏ug albo prawo do wypowiedzenia Umowy Abo-

nenckiej z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym.

4. Abonent przyjmuje do wiadomoÊci, i˝ w ramach Us∏ug internetowych limit

ka˝dego konta pocztowego wyznaczony jest przez Dostawc´ Us∏ug w za-

∏àczniku „Parametry techniczne us∏ug internetowych”. W przypadku prze-

kroczenia przedmiotowego limitu przez Abonenta korzystanie z konta pocz-

towego stanie si´ niemo˝liwym, a˝ do momentu usuni´cia przez Abonenta

ze skrzynki pocztowej wiadomoÊci powodujàcych przekroczenie przyznane-

go limitu.

5. Dostawca Us∏ug zaleca Abonentom, aby po zainstalowaniu Us∏ugi interne-

towej Abonent dokona∏ zmiany has∏a do swojej skrzynki pocztowej. Do-

stawca Us∏ug nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zdarzenia, które stanà si´

efektem braku zmiany has∏a.

6. Dostawca Us∏ug informuje Abonenta, ˝e w sieci Internet generowane sà

zjawiska stanowiàce zagro˝enie dla komputera Abonenta takie jak np. wi-

rusy, konie trojaƒskie, w∏amania do komputera, spam itp. Dostawca Us∏ug

zaleca, aby Abonent we w∏asnym zakresie do∏o˝y∏ wszelkich staraƒ w ce-

lu zabezpieczenia swojego komputera przed dzia∏aniem ww zjawisk.

W tym celu Dostawca Us∏ug zaleca, a˝eby Abonent we w∏asnym zakresie

stosowa∏ odpowiednie oprogramowanie antywirusowe i na bie˝àco je ak-

tualizowa∏, a tak˝e zabezpieczy∏ komputer przed dzia∏aniem koni trojaƒ-

skich, w∏amaƒ itp.

VII. Grupy dyskusyjne

1. Podczas wysy∏ania wiadomoÊci do grup zakazane sà nast´pujàce dzia∏ania

i zachowania:

a. niepo˝àdana dystrybucja materia∏ów reklamowych lub promocyjnych,

b. wysy∏anie materia∏ów wià˝àce si´ z naruszeniem praw autorskich lub

praw pokrewnych (np. praw autorskich dotyczàcych oprogramowania,

nagraƒ muzycznych lub fotografii) ,

c. gro˝enie, obra˝anie lub dzia∏anie na szkod´ innych u˝ytkowników Inter-

netu,

d. rozsy∏anie wielu egzemplarzy tej samej wiadomoÊci do ró˝nych grup dys-

kusyjnych,

e. rozsy∏anie „listów-∏aƒcuszków” lub zach´canie do ich wysy∏ania,

f. wysy∏anie do grupy dyskusyjnej wiadomoÊci, które nie dotyczà problema-

tyki poruszanej przez grup´,

g. przesy∏anie wiadomoÊci, których nag∏ówek wymienia adres innego u˝yt-

kownika, o ile prawowity w∏aÊciciel danego adresu nie wyrazi∏ na to zgo-

dy,

h. rozprowadzania jakichkolwiek informacji, które mogà dzia∏aç na szkod´

Dostawcy Us∏ug,

i. wysy∏anie wiadomoÊci pod nazwiskiem innej osoby je˝eli dana osoba nie

wyrazi∏a na to zgody.

2. Wobec Abonentów dopuszczajàcych si´ wy˝ej opisanych zachowaƒ, Do-

stawca Us∏ug mo˝e wed∏ug w∏asnego uznania zastosowaç nast´pujàce

Êrodki, ka˝dy z osobna lub ∏àczàc je:

a. powiadomienie Abonenta, i˝ jego zachowanie stanowi naruszenie Warun-

ków, z jednoczesnym wezwaniem do zaniechania takich dzia∏aƒ,

b. okresowo zablokowaç dost´p do cz´Êci lub ca∏ej Us∏ugi internetowej, do

momentu wyjaÊnienia z Abonentem zaistnia∏ego naruszenia.

3. JeÊli wy˝ej wymienione dzia∏ania ze strony Dostawcy Us∏ug nie spowodujà

zmian w zachowaniu Abonenta, Dostawcy Us∏ug przys∏uguje prawo do za-

wieszenia Êwiadczonych us∏ug albo prawo do wypowiedzenia Umowy Abo-

nenckiej z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym.

VIII. Czaty

1. W salach czatowych zabrania si´ w szczególnoÊci:

a. u˝ywania wulgaryzmów,

b. naruszania praw w∏asnoÊci intelektualnej osób trzecich,

c. rozpowszechniania nielegalnych treÊci,

d. obra˝ania, gro˝enia innym U˝ytkownikom,

e. wielokrotnego wklejania tego samego tekstu,

f. utrudniaç wymiany zdaƒ pomi´dzy innymi czatujàcymi, zak∏ócaç bieg

rozmowy,

g. zak∏adania sal czatowych o obraêliwych lub nieprzyzwoitych tytu∏ach,

h. u˝ywania sal czatowych do zamieszczania reklam.

2. Je˝eli Abonent dopuszcza si´ wy˝ej opisanych zachowaƒ Dostawca Us∏ug

mo˝e powiadomiç go, i˝ jego zachowanie stanowi naruszenie Warunków,

z jednoczesnym wezwaniem do zaniechania takich dzia∏aƒ.

3. JeÊli wy˝ej wymienione dzia∏anie ze strony Dostawcy Us∏ug nie spowoduje

zmian w zachowaniu Abonenta, Dostawcy Us∏ug przys∏uguje prawo do za-

wieszenia Êwiadczonych us∏ug albo prawo do wypowiedzenia Umowy Abo-

nenckiej z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym.

4. Dostawca Us∏ug zaleca, aby Abonent w salach czatowych nie udost´pnia∏

danych osobistych, np. numerów telefonów, adresu czy danych kart kredy-

towych.

IX.Witryny

1. W odniesieniu do osobistych witryn internetowych w Sieci zabrania si´ na-

st´pujàcych dzia∏aƒ:

a. naruszania praw w∏asnoÊci intelektualnej osób trzecich, np. praw autor-

skich do tekstów, oprogramowania, nagraƒ muzycznych lub korzystanie

z chronionych znaków handlowych,

b. publikowania nielegalnych materia∏ów, np. odezw rasistowskich lub por-

nografii dzieci´cej,

c. wykorzystywania Witryny osobistej do celów komercyjnych,

d. rozprowadzania jakichkolwiek informacji, które mogà dzia∏aç na szkod´

Dostawcy Us∏ug.

2. Wobec Abonentów dopuszczajàcych si´ wy˝ej opisanych zachowaƒ, Do-

stawca Us∏ug mo˝e wed∏ug w∏asnego uznania zastosowaç nast´pujàce

Êrodki, ka˝dy z osobna lub ∏àczàc je:

a. powiadomienie Abonenta, i˝ jego zachowanie stanowi naruszenie Warun-

ków,

b. okresowo zablokowaç dost´p do cz´Êci lub ca∏ej Us∏ugi internetowej do

momentu wyjaÊnienia z Abonentem zaistnia∏ego naruszenia.

3. JeÊli wy˝ej wymienione dzia∏ania ze strony Dostawcy Us∏ug nie spowodujà

zmian w zachowaniu Abonenta, Dostawcy Us∏ug przys∏uguje prawo do za-

wieszenia Êwiadczonych us∏ug albo prawo do wypowiedzenia umowy

z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym.

X. Postanowienia koƒcowe

1. Dostawca Us∏ug zastrzega sobie prawo do prowadzenia dzia∏aƒ kontrol-

nych w przypadkach, w których zachodzi podejrzenie naruszenia Warun-

ków. Dzia∏ania te mogà polegaç w szczególnoÊci na monitorowaniu Sieci

i zbieraniu informacji o naruszeniach Warunków.

2. Warunkiem serwisowania Us∏ugi internetowej jest udzielenie Dostawcy

Us∏ug przez Abonenta wszelkich informacji niezb´dnych do zdiagnozowania

problemu, w szczególnoÊci: numeru identyfikacyjnego Abonenta, MAC ad-

res modemu kablowego, karty sieciowej USB, rodzaju systemu operacyjne-

go, oprogramowania zainstalowanego na komputerze oraz szczegó∏ów

sprz´tu pod∏àczonego do komputera i jego konfiguracji.


