
Ogólne Warunki Użytkowania 
Uczestnicy 

Najnowsza aktualizacja 7 grudnia 2021 

Definicje 
„Spółka” lub „LIVESTORM” lub „My”: spółka LIVESTORM SAS (Nazwa handlowa 
„LIVESTORM”), z kapitałem zakładowym 21 268,85€, z siedzibą pod adresem 6 boulevard 
Saint Denis, 75010 Paris, FRANCJA, wewnątrzwspólnotowy numer VAT FR12820434439, 
obsługująca stronę internetową livestorm.co („Strona Internetowa”). 

 
„Użytkownik”: każdy regularny lub sporadyczny użytkownik Serwisu Livestorm w charakterze 
Odwiedzającego Stronę Internetową Livestorm lub Uczestnika. 

 
„Strona Internetowa”: całość treści i stron, do których Użytkownik ma dostęp pod adresem 
livestorm.co. 

 
„Serwis Livestorm”: wszystkie usługi, funkcje i zastosowania dostępne na Stronie Internetowej 
i dostarczane przez LIVESTORM, w szczególności program do zarządzania wydarzeniami 
online. 

 
„Klient”: jednostka (osoba prawna lub fizyczna), która nabyła Serwis Livestorm. 

 
„Uczestnik”: Użytkownik, który m.in. poprzez uczestnictwo w wydarzeniach online i 
wypełnianie sondaży przesyła i wyświetla swoje informacje przy użyciu Serwisu Livestorm. 

 
„Treści”: wszystkie treści opublikowane lub rozpowszechnione w Serwisie Livestorm przez 
LIVESTORM, Użytkowników lub stronę trzecią. Obejmuje to teksty, słowa, informacje, 
obrazy, filmy, dźwięki, dane i hiperłącza. 

 
„Odwiedzający”: osoba odwiedzająca Stronę Internetową Livestorm, nawet jeśli nie posiada na 
niej konta. 

 

Artykuł 1. Własność Livestorm - Akceptacja 
Ogólnych Warunków Użytkowania 
Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania („OWU”) określają warunki użytkowania, zgodnie z 
którymi Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Serwisu Livestorm i Strony 
Internetowej Livestorm. 

 
Niniejsze OWU stanowią wiążącą umowę między Użytkownikiem a LIVESTORM. 
Korzystanie z Serwisu Livestorm jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWU. 

 
KORZYSTANIE Z SERWISU LIVESTORM OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZYCH 
WARUNKÓW UŻYTKOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA; JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE 



AKCEPTUJE ICH, NIE POWINIEN KORZYSTAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ 
LIVESTORM ANI SERWISU LIVESTORM. 

 
LIVESTORM zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i w dowolnym momencie, do 
uzupełnienia lub usunięcia fragmentów niniejszych OWU. Użytkownik zostanie wcześniej 
poinformowany o wszelkich zmianach wychodzących poza zwykłą modyfikację formy. 

 
Dalsze korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej Livestorm i/lub Serwisu 
Livestorm po otrzymaniu informacji o wprowadzonych zmianach oznacza akceptację tychże 
zmian. Tak długo jak Użytkownik będzie przestrzegać niniejszych Ogólnych Warunków, 
LIVESTORM przyznaje mu ograniczone, niewyłączne i niezbywalne osobiste prawo do 
dostępu i korzystania ze Strony Internetowej Livestorm i/lub, w stosownych przypadkach, z 
Serwisu Livestorm. 

 
W przypadku naruszenia tych warunków przez Użytkowników, LIVESTORM może zawiesić 
na pewien czas lub definitywnie zablokować ich dostęp. 

 

Artykuł 2. Dostęp i funkcjonowanie Serwisu 
Livestorm 
2.1 Dostęp do Serwisu Livestorm 

Ponieważ Serwis Livestorm jest oferowany w Internecie, Użytkownicy muszą mieć łącze 
internetowe, aby mieć do niego dostęp. Wszystkie koszty połączeń telefonicznych i dostępu do 
Internetu są pokrywane przez Użytkowników. LIVESTORM nie udostępnia Użytkownikowi 
żadnych środków materialnych, w szczególności instalacji telefonicznych, terminali, 
oprogramowania czy abonamentu, w celu podłączenia się ze Stroną Internetową. 

 
LIVESTORM przyznaje stosownemu Użytkownikowi ograniczoną, niewyłączną i 
niezbywalną licencję na dostęp i korzystanie z Serwisu Livestorm i jego treści. Powyższa 
licencja podlega warunkowi przestrzegania zasad określonych w niniejszych OWU. 

 
LIVESTORM może w dowolnej chwili przerwać lub zawiesić dostęp do części lub całości 
Serwisu Livestorm lub Strony Internetowej, w szczególności z powodów operacyjnych lub 
konserwacyjnych jak również wprowadzić zmiany, zawiesić, usunąć Stronę Internetową i 
zakończyć jej udostępnianie w sieci internetowej bez możliwości dochodzenia przez 
użytkowników jakiegokolwiek odszkodowania. 

 

2.2 Funkcjonowanie Serwisu Livestorm 

LIVESTORM nie gwarantuje ciągłego i bezbłędnego funkcjonowania Serwisu Livestorm. 
 
LIVESTORM nie będzie ponosić odpowiedzialności za brak dostępu, przerwy lub zakłócenia 
Serwisu Livestorm, niezależnie od ich przyczyny, w szczególności w przypadku awarii systemu 
dostawcy usług internetowych czy dostawcy hostingu, włamania czy siły wyższej. 

 
LIVESTORM nie będzie ponosić odpowiedzialności za niedogodności lub szkody powiązane 
z użytkowaniem sieci internetowej, m.in. obecność wirusów informatycznych czy złośliwych 
kodów. 



 

Artykuł 3. Usługi dla Uczestników 
Aby korzystać z Usług Livestorm, Użytkownik musi być osobą fizyczną, mającą co najmniej 
osiemnaście (18) lat lub wiek pełnoletności w kraju zamieszkania lub posiadającą zgodę 
przedstawiciela prawnego (rodzica lub opiekuna) w przypadku małoletnich. 

 
Użytkownik posiada wyłącznie prawo dostępu do Serwisu Livestorm, za pośrednictwem 
przekazanego mu indywidualnie zaproszenia. 

 
Uczestnik może: 
• wziąć udział w wydarzeniach online; 

 
• udostępniać obrazy ze swojej kamerki internetowej lub udostępniać swój ekran podczas 

wydarzeń online; 

• wypełniać sondaże podczas wydarzeń online; 
 
• zadawać pytania podczas wydarzeń online; 

 
• wysyłać wiadomości na czacie podczas wydarzeń online; 

 
• odtworzyć zapis wydarzenia online po jego zakończeniu, o ile było nagrywane. 

 

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostępu do Usług 
Livestorm. LIVESTORM nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie 
może odnieść komputer Użytkownika wskutek utraty lub udostępnienia jego osobistego 
zaproszenia. 

 
LIVESTORM nie będzie w żaden sposób ponosić odpowiedzialności w przypadku 
przywłaszczenia osobistego zaproszenia Użytkownika. 

 
Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że jest domniemanym Użytkownikiem 
swojego osobistego zaproszenia i jest odpowiedzialny za działania podjęte za pośrednictwem 
jego dostępu do Serwisu Livestorm. 

 
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi on, a nie LIVESTORM, odpowiedzialność 
za wszelką komunikację elektroniczną i treści wysyłane przez niego i że powinien korzystać z 
Serwisu Livestorm zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. 

 
 

Artykuł 4. Czas trwania 
Serwis Livestorm jest udostępniany Użytkownikowi na czas trwania wydarzenia, przewidziany 
w skierowanym do niego osobistym zaproszeniu. 



Artykuł 5. Ogólne obowiązki Użytkownika 
Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania ze środków, programów, algorytmów ani 
innych automatycznych systemów typu „deep link”, „skrobak”, „robot” lub „pająk”, jak 
również każdego innego podobnego procesu manualnego, aby zapewnić dostęp, zdobycie, 
kopiowanie lub monitorowanie dowolnej części Livestorm lub Treści, ani do powielania lub 
omijania struktury nawigacji lub prezentacji Livestorm lub Treści, w celu zdobycia lub próby 
zdobycia danych, dokumentów lub informacji za pomocą środków nieudostępnionych 
umyślnie przez LIVESTORM. 

 
LIVESTORM zastrzega sobie prawo do zakazania działań tego typu. Użytkownik nie będzie 
próbował uzyskać nielegalnego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji Serwisu Livestorm, 
ani do żadnego innego systemu czy sieci podłączonej do Serwisu Livestorm jak również do 
serwera LIVESTORM, ani do usług oferowanych przez LIVESTORM, uciekając się 
hakowania, „sniffingu” haseł lub wszelkiego innego nielegalnego sposobu. 

 
Użytkownik nie będzie próbował sondować, analizować czy testować luk w Serwisie 
Livestorm lub każdej innej sieci podłączonej do Serwisu Livestorm, ani naruszać środki 
bezpieczeństwa i uwierzytelniania zastosowane na Stronie Internetowej i w Serwisie Livestorm 
lub w sieciach podłączonych do Serwisu Livestorm. Użytkownik nie jest upoważniony do 
przesłuchiwania, śledzenia ani próbowania śledzenia informacji o innych użytkownikach lub 
odwiedzających Serwis Livestorm lub innych klientach LIVESTORM, w szczególności o 
każdym koncie LIVESTORM niebędącym kontem Użytkownika ani jego źródle, jak również 
do korzystania z Serwisu Livestorm lub usług czy informacji udostępnianych lub oferowanych 
w Serwisie Livestorm lub za jego pośrednictwem w jakikolwiek sposób, w celu ujawnienia tych 
informacji, w szczególności danych osobowych lub informacji identyfikacyjnych inne niż jego 
własne dane w formie wyświetlanej w Serwisie Livestorm. 

 
Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych kroków, które spowodowałyby 
nadmierne lub nierozsądne obciążenie infrastruktury Serwisu Livestorm, Strony Internetowej 
lub systemów czy sieci LIVESTORM lub każdego innego systemu lub sieci podłączonego do 
Serwisu Livestorm lub LIVESTORM. 

 
Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z żadnych środków, oprogramowania ani 
podprogramu w celu zakłócania lub próby zakłócania prawidłowego funkcjonowania Serwisu 
Livestorm lub wszelkich transakcji przeprowadzanych na stronie internetowej i w Serwisie 
Livestorm lub użytkowania Serwisu Livestorm przez inną osobę. 

 
Użytkownik nie będzie próbować fałszować nagłówków ani manipulować identyfikatorami w 
jakikolwiek sposób, aby ukryć pochodzenie wiadomości lub transmisji wysłanej do 
LIVESTORM w Serwisie Livestorm lub za jego pośrednictwem jak również usługi oferowanej 
w Serwisie Livestorm lub za jego pośrednictwem. Użytkownik nie będzie podawał się za inną 
osobą fizyczną lub prawną, ani za jej reprezentanta. 

 
Użytkownik nie będzie korzystał z Serwisu Livestorm ani jego Treści do celu nielegalnego lub 
zakazanego przez niniejsze Ogólne Warunki, ani z myślą o zachęcaniu do jakiejkolwiek 
czynności nielegalnej lub naruszającej prawa LIVESTORM lub osób trzecich. 



Artykuł 6. Obowiązki Użytkownika dotyczące 
treści 
Przypomina się, że Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści 
rozpowszechniane przez niego w Internecie, w Serwisie Livestorm i w swojej przestrzeni. W 
żadnym wypadku LIVESTORM nie będzie ponosić odpowiedzialności za treści tworzone 
przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się publikować treści, które nie będą naruszać 
praw osób trzecich, a w szczególności: 

 
6.1 Treści jednoznacznie nielegalne 

Treści publikowane przez użytkownika nie mogą nawoływać do nienawiści czy agresji, 
zachęcać do anoreksji, do produkcji i stosowania materiałów wybuchowych, do samobójstwa, 
do rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii czy homofobii, gloryfikować zbrodnie wojenne czy 
zbrodnie przeciwko ludzkości. 

 
Treści publikowane przez użytkownika nie mogą w żadnym wypadku mieć charakteru pedofilii 
lub pedo-pornografii. 

 
Treści publikowane przez użytkownika nie mogą zachęcać do popełnienia zbrodni, 
przestępstwa, ataku terrorystycznego czy samobójstwa. 

 
Treści publikowane przez użytkownika nie mogą zachęcać do dyskryminowania jakiejkolwiek 
osoby czy grupy osób z powodu ich przynależności do grupy etnicznej, religii, rasy czy ze 
względu na ich orientację seksualną czy niepełnosprawność. 

 
W ramach obowiązku zwalczania jednoznacznie nielegalnych treści, określonego w ustawie z 
dnia 21 stycznia 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, LIVESTORM może być 
zobowiązana do przechowywania danych o połączeniach Użytkowników, w szczególności 
dotyczących treści wymienianych za pośrednictwem wiadomości wewnętrznych. 

 

6.2 Treści sporne 

Przed opublikowaniem jakiejkolwiek treści, Użytkownik zobowiązuje się zapoznać z zasadami 
i ograniczeniami dotyczącymi wolności słowa. Wolność słowa dopuszcza krytykę, 
przekazywanie sprawdzonych i zweryfikowanych informacji, natomiast nie dopuszcza 
oczerniania i zniesławiania. Oczernianie, zniesławianie czy zarzut rozpowszechniania 
nieścisłych czy umyślnie zmanipulowanych informacji, w celu zmiany ich znaczenia może 
skutkować podjęciem kroków prawnych przeciwko ich autorowi. 

 
Treści publikowane przez użytkownika nie mogą naruszać ani podważać porządku publicznego, 
zasad moralnych ani uderzać we wrażliwość nieletnich; 

 
Treści publikowane przez użytkownika nie mogą mieć charakteru pornograficznego; 

 
Treści publikowane przez użytkownika nie mogą naruszać prawa do ochrony reputacji, 
prywatności osób trzecich i wizerunku; 



Treści publikowane przez użytkownika nie mogą być, w ścisłym rozumieniu prawa, 
oczerniające lub zniesławiające; 

 
Treści publikowane przez użytkownika nie mogą naruszać wizerunku czy reputacji marki lub 
jakiejkolwiek innej osoby fizycznej czy prawnej; 

 
Wolność słowa dopuszcza krytykę gdy jest ona bezstronna, poparta argumentami i dotycząca 
faktów. 

 
Treści publikowane przez użytkownika nie mogą naruszać bezpieczeństwa i integralności 
jakiegokolwiek państwa czy terytorium; 

 
Treści publikowane przez użytkownika nie mogą pozwolić stronom trzecim na uzyskanie 
pirackiego oprogramowania, numerów seryjnych oprogramowania ani żadnego 
oprogramowania, które może w jakikolwiek sposób zaszkodzić lub naruszyć prawa lub 
własność osób trzecich; 

 
Treści publikowane przez użytkownika nie mogą naruszać praw własności intelektualnej 
jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej. 

 
6.3 Prawo do wizerunku i własności intelektualnej 

Uczestnik wydarzenia online wyraża wyraźną zgodę na zapis, użytkowanie i 
rozpowszechnianie jego zdjęć w ramach nagrywania wydarzenia online. 

 
Jakiekolwiek kwestionowanie użytkowania wynikające z prawa własności intelektualnej lub 
prawa do wizerunku Użytkownika i obejmujące rozpowszechnianie wydarzenia online będzie 
podlegać pod wyłączną odpowiedzialność organizatora wydarzenia. LIVESTORM nie będzie 
w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za naruszenie prawa wizerunku i prawa 
własności intelektualnej przez jednego z jego Użytkowników. 

 

Artykuł 7. Własność intelektualna - Marki 
Wszystkie teksty, obrazy graficzne, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, zdjęcia, znaki 
handlowe, logotypy, dźwięki, utwory muzyczne, ilustracje i kody komputerowe (zwane łącznie 
„Treścią Intelektualną”), w tym stylistyka, struktura, wybór, koordynacja, ekspresja, wygląd i 
łatwość obsługi, prezentacja i układ wspomnianej Treści Intelektualnej, pojawiające się na 
Stronie Internetowej i w Serwisie Livestorm należą do LIVESTORM bądź są kontrolowane lub 
licencjonowane przez nią i są chronione przez wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące 
własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji. 

 
O ile wyraźnie nie określono w niniejszych Ogólnych Warunkach, żadna część Serwisu 
Livestorm, Strony Internetowej ani jakiejkolwiek Treści Intelektualnej nie może być 
kopiowana, powielana, modyfikowana, przekazywana, pobierana, publikowana, prezentowana 
publicznie, kodowana, tłumaczona lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (w tym 
poprzez „tworzenie kopii lustrzanych”) na innym komputerze, serwerze, stronie internetowej, 
nośniku publikacji lub dystrybucji, lub na rzecz jakiegokolwiek przedsiębiorstwa 
komercyjnego, bez uprzedniej pisemnej zgody LIVESTORM. 

 
Użytkownik może korzystać z informacji o produktach i usługach LIVESTORM celowo 
udostępnionych przez LIVESTORM do pobrania, pod warunkiem, że (1) nie usunie informacji 



o prawach autorskich na kopiach tych dokumentów, (2) używa tych informacji prywatnie do 
celów niekomercyjnych oraz nie kopiuje ani nie publikuje tych informacji na komputerze 
sieciowym oraz nie rozpowszechnia ich na żadnym nośniku, (3) nie wprowadza żadnych zmian 
do tych informacji i (4) nie podejmuje żadnych zobowiązań ani gwarancji co do treści tych 
dokumentów. 

 
Przypomina się, że wszystkie treści tworzone przez Użytkownika w czasie wydarzenia online 
pozostają własnością Klienta i nie dojdzie do żadnego przeniesienia własności na rzecz 
LIVESTORM. 

 

Artykuł 8. Odpowiedzialność i Gwarancja 
LIVESTORM dołoży wszelkich starań, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie Serwisu i 
udostępniać go 24/7. 

 
Jednakże, na LIVESTORM spoczywa wyłącznie obowiązek starannego działania odnośnie 
dostępu i użytkowania Serwisu. LIVESTORM nie może gwarantować, że funkcje oferowane 
przez Serwis będą zawsze dostępne i nie będą zawierać błędów typograficznych, technicznych 
lub innych, że defekty zostaną usunięte lub że Usługi i hostingujące je serwery nie zawierają 
wirusów czy błędów. 

 
W celu przeprowadzenia konserwacji, testów, naprawy lub z jakiegokolwiek innego powodu 
związanego z doskonaleniem i funkcjonowaniem Serwisu LIVESTORM, dostęp do niego może 
być tymczasowo zawieszony i nie może to skutkować pociągnięciem nas do 
odpowiedzialności. 

 
Ponadto, LIVESTORM nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za treści Stron 
Internetowych lub osobistych stron Użytkownika (strony internetowe, osobiste blogi 
Użytkownika, do których dostęp jest uzyskiwany poza lub w ramach Livestorm). Użytkownik 
przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje, 
teksty, obrazy, filmy, dane, pliki i programy zawarte w jego osobistej przestrzeni lub na 
osobistej stronie. 

 
Użytkownik nie może pociągać LIVESTORM do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, 
roszczenia, spory, szkody lub koszty, w tym koszty prawne i obrony, poniesione przez stronę 
trzecią lub innego użytkownika ze względu na jego przestrzeń osobistą lub stronę osobistą. 

 
Na LIVESTORM spoczywa obowiązek starannego działania w ramach niniejszych OWU i w 
żadnym wypadku nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub 
szkody pośrednie dowolnego rodzaju wynikające z zarządzania, użytkowania, obsługiwania, 
zakłócenia lub nieprawidłowego działania serwisu. 

 
LIVESTORM nie może ponosić odpowiedzialności za treści publikowane na zewnętrznych 
stronach internetowych, za funkcjonowanie i dostęp do tych stron. LIVESTORM nie 
zatwierdza i nie ponosi odpowiedzialności za treści, idee, opinie, produkty lub usługi 
sprzedawane na wspomnianych zewnętrznych stronach internetowych. 

 
Użytkownik przyznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za hiperłącza i adresy 
internetowe, które wstawia na swojej stronie internetowej lub stronie osobistej i zabezpiecza 
firmę LIVESTORM, jej filie, dyrekcje, przedstawicieli i pracowników przed wszelkimi 
sporami i roszczeniami powiązanymi ze wspomnianymi linkami. 



LIVESTORM nie zabezpiecza i nie może ponosić odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie 
plików lub danych przesłanych przez Użytkownika na swoją przestrzeń osobistą w ramach 
Serwisu Livestorm. 

 
Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie powyższych danych i plików za swoją wyłączną 
odpowiedzialnością i z pełną świadomością. Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie 
wszelkich środków zabezpieczających, które uzna za konieczne. 
 
W każdym przypadku, jakakolwiek odpowiedzialność, jaką może ponieść LIVESTORM w 
ramach niniejszych Ogólnych Warunków, jest wyraźnie i wyłącznie ograniczona do 
bezpośrednich szkód rzeczywistych poniesionych przez Użytkownika i nie przekracza, łącznie 
wszystkich wad i szkód, całkowitej kwoty zapłaconej przez Użytkownika w ciągu roku 
poprzedzającego te szkody. Wszelkie postępowanie przeciwko LIVESTORM musi zostać 
rozpoczęte w ciągu jednego (1) roku od wystąpienia danej szkody. 
 

Artykuł 9. Dane Osobowe 
LIVESTORM gromadzi i przetwarza niektóre dane osobowe („Dane”) Użytkownika, zgodnie 
z zasadami określonymi w Polityce Ochrony Danych. Polityka Ochrony Danych i jej treść 
stanowią integralną część niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania. 

 
Z tego tytułu, LIVESTORM zapewnia Użytkownikowi gromadzenie i przetwarzanie jego 
Danych z poszanowaniem przepisów ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku dotyczącej 
informatyki, plików i swobód obywatelskich z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „Ustawą 
o Informatyce i Swobodach Obywatelskich”) oraz Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku („Rozporządzenie”). 

 
Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z Polityką Ochrony Danych, do której powinien się 
odnieść, w celu uzyskania bardziej szczegółowego opisu warunków gromadzenia i 
przetwarzania Danych Użytkownika. 

 
Na mocy przepisów Ustawy o Informatyce i Swobodach Obywatelskich i Rozporządzenia, 
Użytkownik dysponuje prawem dostępu, prawem do sprostowania, do usunięcia swoich 
Danych, do ograniczenia i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do określenia wytycznych 
dotyczących ich zachowania, usunięcia i przekazania w przypadku śmierci oraz do 
przenoszenia swoich Danych. 

 
Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw: 

 
¯ poprzez swojeą osobisteą przestrzenń; 

¯ drogą e-mailową, pisząc na adres privacy@livestorm.co; 
 
¯ drogą pocztową, pisząc na adres Livestorm – service de gestion des données personnelles - 
au 6 boulevard Saint Denis, 75010 Paris, Francja. 

 
Użytkownik może skorzystać z prawa do dostępu do swoich danych, ich poprawiania 
i usuwania bezpośrednio poprzez osobistą przestrzeń, zgodnie z Polityką Ochrony Danych. 

 
LIVESTORM gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych do ochrony 
danych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. 

 
LIVESTORM powiadomi kompetentny urząd (we Francji – CNIL) i/lub osobę, której dane 
dotyczą o ewentualnym naruszeniu Danych określonych w Rozporządzeniu. 

 



Artykuł 10. Sankcje 



W przypadku naruszenia jednego lub kilku postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, 
umowy subskrypcyjnej przez Klienta lub jakiegokolwiek innego dokumentu sporządzonego 
przez LIVESTORM, LIVESTORM zastrzega sobie prawo do rozwiązania lub ograniczenia 
dostępu i użytkowania Serwisu Livestorm, konta i wszystkich innych usług LIVESTORM bez 
wcześniejszego powiadomienia i wyłącznie według własnego uznania. 

 

Artykuł 11. Wprowadzanie zmian 
LIVESTORM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do OWU w dowolnej chwili. 

 
Każda modyfikacja wejdzie w życie w dniu udostępnienia jej na Stronie Internetowej i w 
Serwisie Livestorm. LIVESTORM zobowiązuje się poinformować uprzednio Użytkowników 
drogą e-mailową lub w formie ogłoszenia opublikowanego na Stronie Internetowej i w Serwisie 
Livestorm. Użytkownik musi zaakceptować modyfikację, aby móc nadal korzystać z Serwisu 
Livestorm. 

 
 
 
LIVESTORM może dowolnie dodawać lub usuwać usługi Livestorm i/lub zmieniać ich cechy 
i warunki użytkowania. Poinformuje o tym uprzednio Użytkowników drogą e-mailową lub w 
formie ogłoszenia opublikowanego na Stronie Internetowej i w Serwisie Livestorm. 

 
W ramach korzystania z Serwisu Livestorm lub za jego pośrednictwem, Użytkownik może 
korzystać z usług lub dostępu do treści dostarczanych przez strony trzecie. LIVESTORM 
zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za powyższe usługi i treści, na które nie ma wpływu, a 
strona trzecia, będąca dostawcą tej usługi lub treści ponosi wyłączną odpowiedzialność 
względem Użytkownika. 

 
LIVESTORM nie może w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek 
szkody zaistniałe w ramach wymiany przeprowadzonej poza Serwisem Livestorm, nawet 
między Użytkownikami. 

 

Artykuł 12. Obowiązujące prawo – Kompetentna 
jurysdykcja 
Niezależnie od kraju, z którego Użytkownik korzysta z Usług, niniejsze OWU podlegają 
wyłącznie prawu francuskiemu. 

 
Wersja francuska ma nadrzędne znaczenie w stosunki do każdej innej wersji OWU. 

 
Biorąc pod uwagę globalny wymiar sieci internetowej, przypomina się, że Użytkownicy muszą 
również przestrzegać zasad obowiązujących na terytorium, z którego odwiedzają Stronę 
Internetową lub korzystają z Usług Livestorm. 

 
Przypomina się zatem, że do Użytkowników należy uprzednie sprawdzenie legalności działań, 
które wykonują za pośrednictwem Strony Internetowej i Usług Livestorm, w świetle przepisów 
ustawowych i wykonawczych obowiązujących na terytorium, z którego wykonują te działania 
i operacje. W przypadku sporu lub skargi Użytkownika, LIVESTORM lub strony trzeciej, 



związanej z korzystaniem z Serwisu, wyłącznie wersja niniejszych OWU, która została 
udostępniona na Stronie Internetowej i w Serwisie Livestorm będzie wiążąca między stronami, 
niezależnie od daty spornych faktów. 

 
LIVESTORM i Użytkownik muszą wywiązywać się ze swoich obowiązków w dobrej wierze. 
W przypadku sporu związanego z interpretacją, ważnością i konsekwencjami niniejszych 
Ogólnych Warunków, Użytkownik jest proszony o kontakt z działem wsparcia pod poniższym 
adresem: [hello@livestorm.co] 

 
 
 

Artykuł 13. Mieszkańcy stanu Kalifornia 
Niniejsza klauzula jest ważna i prawnie obowiązująca wyłącznie, jeśli Użytkownik jest stroną 
Ogólnych Warunków Użytkowania LIVESTORM. Niniejsza klauzula dotycząca CCPA ma 
zastosowanie do danych osobowych (określonych w CCPA) udostępnionych spółce 
LIVESTORM przez Użytkownika. 

 
W świetle kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów z 2018 roku („CCPA”), 
udostępniamy Użytkownikowi niniejszą informację jako dostawca usług przetwarzający jego 
dane osobowe (określone przepisami prawa) w celu potwierdzenia, że wdrożyliśmy 
odpowiednie warunki umowne. Termin „prawo właściwe” oznacza wszelkie ustawy, 
rozporządzenia, normy, wytyczne regulacyjne oraz dyrektywy samoregulacyjne, które mogą 
mieć zastosowanie w przypadku zarządzania Danymi Użytkownika. Prawo właściwe obejmuje 
między innymi kalifornijską ustawę o ochronie prywatności konsumentów (Cal, Civ. Code 
§1798.100 – 1798.199). 

 
W celu wypełnienia zgodnie z umową naszych zobowiązań wobec Użytkownika, jako dostawca 
usług będziemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać, rozpowszechniać i przetwarzać 
jego dane osobowe wyłącznie do celów operacyjnych wymienionych uprzednio w Polityce 
Ochrony Danych, z wyłączeniem wszelkich innych celów. 

 
Nie będziemy sprzedawać danych osobowych Użytkownika ani rozpowszechniać ich w celach 
handlowych. 

 
Zaświadczamy, że rozumiemy i będziemy przestrzegać ograniczeń i zobowiązań 
wymienionych w ustawie Cal. Civ. Code § 1798.140(w)(2). W przypadku niezgodności lub 
rozbieżności pomiędzy postanowieniami i warunkami zawartymi w niniejszej klauzuli, a 
zawartymi w OWU lub w Polityce Ochrony Danych, w przypadku Danych osobowych 
w Europejskim Obszarze gospodarczym wiążące będą te zawarte w OWU lub Polityce Ochrony 
Danych. 

 
W sprawie wszelkich pytań dotyczących CCPA w spółce LIVESTORM lub w celu skorzystania 
z praw przysługujących w wyniku jej zastosowania należy kontaktować się pod adresem 
privacy@livestorm.co. 


