Regulamin serwisu Arena360.pl
Warunki korzystania z serwisu/regulamin
Niniejszy regulamin stosuje się do uczestnictwa w serwisie Arena360.pl, który pozwala na oznaczanie
osób oraz ich znajomych z serwisu społecznościowego Facebook na fotografii wykonanej w
technologii panoram na różnego rodzaju wydarzeniach oraz w interesujących miejscach.
Logowanie się z pomocą aplikacji lub z użyciem danych z Facebooka (login i hasło) oznacza, że
użytkownik wyraził zgodę, przeczytał i akceptuje niniejsze warunki korzystania z serwisu.
W przypadku, kiedy nie zgadzają się Państwo z warunkami użytkowania prosimy o nie korzystanie ze
strony oraz nie oznaczanie się na zdjęciu.
Ochrona danych osobowych
Polityka prywatności jest dostępna pod adresem (LINK DO POLITYKI COOKIES), znajdą tam Państwo
informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
Co to jest Arena360.pl i jak to działa?
Arena360.pl to strona internetowa stworzona na bazie aplikacji, która pozwala na oznaczanie się
osobom uczestniczącym w dużych wydarzeniach (sportowych, kulturalnych czy masowych).
Panel składa się ze zdjęć, które złączone tworzą jedną ogromną fotografię, której rozdzielczość
przekracza kilka gigapixeli. Panorama jest tworzona z wykorzystaniem autorskich narzędzi oraz
aparatów z dostosowanymi teleobiektywami.
Warunki oznaczania
Każda z osób może oznaczać siebie oraz swoich znajomych z serwisu społecznościowego Facebook na
wykonanym zdjęciu przez ekipę Arena360.pl. Aby oznaczyć się na zdjęciu użytkownik musi mieć
skończone 18 lat. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana jest odpowiednia zgoda rodzica
lub opiekuna. Zalogowanie się danymi z Facebooka (loginem i hasłem) oznacza, że:



osoba ma ponad 18 lat w czasie, gdy zdjęcie zostało wykonane oraz akceptuje postanowienia
polityki prywatności
osoba ma poniżej 18 lat w czasie, kiedy zdjęcie było wykonywane i jej rodzic lub opiekun
przeczytał niniejsze warunki użytkowania i je jednoznacznie akceptuje.

Jak i kogo można oznaczyć na zdjęciu?
Będą mogli Państwo zalogować się i oznaczyć na zdjęciu tylko jeżeli posiadają Państwo konto w
serwisie społecznościowym Facebook. Na panoramie można oznaczyć zarówno swój profil jak i
profile znajomych ze wspomnianego serwisu Facebook.
W dobrym tonie jest oczywiście wcześniejsze poinformowanie znajomego i uprzedzenie go o chęci
otagowania. Posiadanie konta w serwisie Facebook oznacza, że zaakceptowali Państwo jego
regulamin, który stosuje się do sposobu użytkowania konta przez Państwa i wymaga od Państwa by

oznaczać tylko osoby, które wcześniej się na to zgodziły. Oznaczenie znajomego jest równoznaczne ze
zrozumieniem tych warunków.
Jak dowiedzą się Państwo, że zostali otagowani lub jeżeli któryś z Państwa znajomych oznaczył
Wasze konto na zdjęciu?
Kiedy zostaną Państwo oznaczeni na zdjęciu otrzymają Państwo powiadomienie na Facebooku z
informacją, że zostali Państwo oznaczeni/ktoś oznaczył Wasz profil na zdjęciu. Wpływ na tę
informację mogą mieć indywidualne ustawienia prywatności na Facebooku. Powiadomienie będzie
zawierało link, który odnosi się do szczegółowego oznaczenia. Po kliknięciu w ten link będą Państwo
mogli usunąć ewentualne oznaczenie, jeżeli zadecydują Państwo, że nie chcą tego robić.
W celu usunięcia swojego zdjęcia z panoramy prosimy o kontakt z adresem mailowym:
tags@arena360.pl
Do szybkiego usuwania swojej osoby z interfejsu został stworzony przycisk „Usuń mnie”.
Odpowiedzialność
Pentagon Research Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z działalnością
serwisu, jeżeli niepowodzenie jest spowodowane przez czynnik poza kontrolą administratora.
Okoliczności te odnoszą się (ale nie ograniczają się do): warunków atmosferycznych, problemów
technicznych, niepokojów politycznych, rozruchów, klęsk żywiołowych, czy nieuniknionych
wypadków.
Pentagon Research Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty,
zobowiązania oraz rozczarowania poniesione przez osoby trzecie w wyniku wykonanego zdjęcia.
Zebrane dane mogą być użyte przez organizatora eventu oraz Pentagon Research Sp. z o.o. w celach
promocyjnych lub statystycznych. Każdy uczestnik oznaczając się na zdjęciu akceptuje te warunki oraz
warunki odpowiedzialności serwisu Facebook.
Niniejszy Regulamin stosuje się do przepisów prawa Rzeczpospolitej Polski. Wyłączną jurysdykcję nad
działalnością Arena360.pl posiadają sądy polskie.
Regulamin spisano we Wrocławiu, dnia 12 września 2014

