Regulamin akcji #reneegirls
(dalej również: „Regulamin”)

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki przystąpienia do akcji #reneegirls (dalej „Akcja”)
i rozpowszechniania Utworów przez Organizatora.
2. Udział w Akcji jest dobrowolny.
3. Akcja ma na celu umożliwienie Organizatorowi rozpowszechniania Utworów
rozpowszechnianych uprzednio przez Licencjodawców (tj. uczestników Akcji),
na podstawie udzielonych przez Licencjodawców Licencji do korzystania z Utworów,
w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Licencjodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną
zdolność do czynności prawnych oraz spełni warunki określone Regulaminem.
5. Organizatorem Akcji i jednocześnie Licencjobiorcą jest Azagroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie (02-681), al. Wyścigowa 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000535527, NIP: 5252605277, REGON: 360394968, o kapitale zakładowym
w wysokości 6 000 000,00 zł, opłaconym w całości (dalej „Organizator” lub
„Licencjobiorca”).
6. Dane kontaktowe Organizatora:
a) adres pocztowy: Azagroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-681),
al. Wyścigowa 6,
b) adres poczty elektronicznej: info@renee.pl,
c) numer telefonu: dostępny pod adresem https://renee.pl/contact (opłata jak za zwykłe
połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług,
z którego korzysta uczestnik Akcji).
7. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://renee.pl w zakładce
„Regulaminy”, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści
Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się uczestnik
Akcji.
8. Uczestnik Akcji zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności,
która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Akcji, w tym w szczególności od
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9. Uczestnik Akcji zobowiązany jest do uczestniczenia w Akcji w sposób zgodny
z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami
niniejszego Regulaminu. Zabronione jest wykorzystywanie Akcji do celów innych niż jej
przeznaczenie.

10. Koszty transmisji danych wymaganych do uczestnictwa w Akcji uczestnik Akcji pokrywa
we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorem telekomunikacyjnym
lub innym dostawcą Internetu.
11. Organizator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w prowadzeniu Akcji spowodowane
siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność
z infrastrukturą techniczną uczestnika Akcji.
12. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów serwisów
społecznościowych przesyłania wiadomości lub komentarzy na profil wskazany przez
uczestnika Akcji oraz za usuwanie lub blokowanie wiadomości lub komentarzy przez
oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub na urządzeniu mobilnym używanym
przez uczestnika Akcji.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestniczenie w Akcji w sposób niezgodny
z postanowieniami niniejszego Regulaminu i spowodowane tym szkody.
14. Usunięcie konta, które uczestnik Akcji posiada w sklepie internetowym pod adresem
www.renee.pl nie jest równoznaczne z cofnięciem zgody uczestnika Akcji na
rozpowszechnianie wizerunku ani nie stanowi wypowiedzenia Licencji.
§2
ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO AKCJI
1. Aby przystąpić do Akcji należy łącznie:
a) posiadać otwarte konto w serwisie społecznościowym dostępnym pod adresem
https://www.instagram.com (dalej „Instagram”),
b) oznaczyć na opublikowanym Utworze markę @reneegirls,
c) zaakceptować Regulamin w sposób określony w ust. 5 poniżej.
2. Na potrzeby Akcji Utworami są: zdjęcia, video oraz inne materiały udostępnione przez
Licencjodawcę w serwisie społecznościowym Instagram i oznaczone profilem @reneegirls
(dalej „Utwory”).
3. Oznaczenie przez Licencjodawcę udostępnianych przez niego za pośrednictwem serwisu
Instagram Utworów za pomocą oznaczenia „@reneegirls” stanowi propozycję udzielenia
Organizatorowi Licencji (w znaczeniu zdefiniowanym poniżej) na warunkach i w zakresie
określonym w niniejszym Regulaminie. Propozycja udzielenia Licencji złożona przez
Licencjodawcę w sposób opisany powyżej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego.
4. Udzielenie przez Licencjodawcę upoważnienia do korzystania przez Organizatora z
Utworów oraz wizerunków wykorzystanych w Utworach (dalej „Licencja”) następuje
poprzez akceptację Regulaminu.
5. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez:
a) opublikowanie przez Licencjodawcę komentarza o treści #reneegirls_ok w
odpowiedzi na komentarz opublikowany przez Licencjobiorcę za pośrednictwem
konta @reneegirls w serwisie Instagram.

§3
UDZIELENIE LICENCJI
1. Z chwilą akceptacji Regulaminu na zasadach określonych w §2 ust. 5 Regulaminu,
Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieodpłatnej Licencji, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, na korzystanie z Utworów, na wszystkich znanych
w momencie udzielenia Licencji polach eksploatacji, w szczególności na polach
eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz na polach eksploatacji i w zakresie określonym w lit a. - f.
poniżej, a także w zakresie w jakim jest to niezbędne do możliwości opublikowania
Utworów w celach marketingowych lub promocyjno-reklamowych w sieciach
komputerowych, w szczególności na stronach internetowych Licencjobiorcy, w ramach
serwisów społecznościowych (np.: Facebook, Instagram) i na innych stronach
internetowych (w tym strona www.renee.pl, blog marki renee), aplikacji zakupowej marki
renee. W szczególności Licencjobiorca będzie uprawniony do korzystania
z Utworów (razem lub każdego z osobna) dla celów komercyjnych lub promocyjnoreklamowych, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu,
systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie
i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory w całości lub
w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworów (razem lub każdego z osobna) w całości lub
w części, w sposób inny niż określony powyżej w lit. b. - publiczne wykonanie,
wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w Internecie, między
innymi na stronie internetowej Organizatora prowadzonej pod adresem www.renee.pl,
w ramach serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram), na innych stronach
internetowych, w tym blogu marki renee, w aplikacji zakupowej marki renee;
d) wykorzystywanie Utworów (razem lub każdego z osobna) do celów reklamowych,
promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym
w Internecie (w tym w szczególności na stronie internetowej Organizatora
www.renee.pl oraz w ramach serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz
w materiałach promocyjno-reklamowych publikowanych na innych stronach
internetowych, w tym bloku marki renee), aplikacji zakupowej marki renee
i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji
i reklam;
e) wprowadzanie Utworów (razem lub każdego z osobna) w całości lub części do sieci
teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet,
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oraz do innych sieci, bez ograniczenia; wprowadzanie Utworów (razem lub każdego
z osobna) w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci
komputerów, bez ograniczenia;
f) dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tłumaczeń Utworów (razem lub
każdego z osobna) na różne wersje językowe, tworzenia z wykorzystaniem Utworów
i ich elementów kolaży lub mozaik składających się z wielu Utworów różnych autorów
oraz rozpowszechnianie Utworów w każdym języku, na dowolnym nośniku.
Korzystanie z Utworów na polach eksploatacji określonych w ust. 1 lit. a. – f. powyżej
może następować razem lub osobno w stosunku do Utworów, w całości, w części,
fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z utworami i innymi elementami innych
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, w szczególności w formie kolażu lub
mozaiki składającej się z wielu Utworów różnych autorów, po zarchiwizowaniu w każdej
formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań,
przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.
Licencjodawca, w ramach udzielonej Licencji, zezwala Organizatorowi i podmiotom
upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie,
dostosowywanie Utworów. Licencjodawca akceptuje i wyraża zgodę na dokonywanie
zmian w Utworze prowadzących do naruszenia jego integralności, jeśli jest to niezbędne
dla korzystania z Utworu w ramach wskazanych pól eksploatacji.
Licencjodawca udziela zgody na wykonywanie przez Organizatora i podmioty
upoważnione do tego przez Organizatora praw zależnych, w tym rozporządzanie
i korzystanie przez Organizatora z utworów zależnych i zobowiązuje się do
nieodwoływania tej zgody w okresie trwania Licencji, nawet jeśli w tym okresie nie dojdzie
do rozpowszechnienia takiego utworu zależnego.
W czasie trwania Licencji, Organizator wykonując obowiązek oznaczenia autorstwa
wynikający z art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, będzie oznaczać Utwory poprzez wskazanie nazwy użytkownika
Licencjodawcy użytej podczas udzielenia Licencji do danego Utworu za pośrednictwem
portalu Instagram lub opublikuje link prowadzący do danego Utworu, na co
Licencjodawca niniejszym wyraża zgodę.
Przez okres trwania Licencji, Licencjodawca zobowiązuje się wobec Organizatora do
powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru
autorskiego względem Utworów.
Licencja obejmuje także prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
W szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń
i upoważnień do korzystania z Utworów na inne podmioty według własnego uznania, bez
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Licencjodawcy z tego tytułu.
Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Utworów, a odmowa
rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Organizator nie będzie publikował
w szczególności Utworów co do, których wystąpią podejrzenia, że mogą być one
sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności mogą naruszać dobra
osobiste lub inne prawa osób trzecich.
Licencjodawca udzielając Licencji oświadcza jednocześnie, że:

a) przysługują mu prawa autorskie do Utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), jak i do
poszczególnych ich elementów stanowiących odrębne Utwory, w zakresie
niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Licencjodawcę, w tym
w szczególności udzielenia Licencji;
b) Utwory nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności praw autorskich (majątkowych lub osobistych), praw własności
przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności nie zawierają treści
o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne,
obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe
normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść,
dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób
(w tym religijne i polityczne);
c) przysługujące Licencjodawcy prawa majątkowe do Utworów nie są przedmiotem
zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich.
10. Licencja zostaje udzielona na okres 5 lat, po którym to okresie Licencja automatycznie
ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony.
11. Licencjodawca zobowiązuje się, że przez okres obowiązywania Licencji, prawa, o których
mowa w ust. 9 lit. a-c. powyżej nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.
12. Licencjodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie - w związku z
udzieleniem Licencji lub korzystaniem z Utworów - praw osób trzecich, w szczególności
za naruszenie praw autorskich do Utworów lub praw do wizerunku osób trzecich.
Licencjodawca zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz
osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub
naruszeniem wizerunku osób trzecich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich
wysokości, na każde żądanie Organizatora.

§4
WYPOWIEDZENIE LICENCJI
1. Po upływie 5 lat od udzielenia Licencji, każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia
Licencji na rok naprzód, ze skutkiem na koniec danego roku kalendarzowego.
2. Wypowiedzenie Licencji przez Licencjodawcę może nastąpić poprzez przesłanie
wiadomości na adres info@renee.pl . W treści wiadomości Licencjodawca wskazuje zakres
Utworów, w stosunku do których chce wypowiedzieć Licencję. W przypadku nie
wskazania w treści wiadomości zakresu Utworów, przyjmuje się, że wypowiedzenie
następuje w stosunku do wszystkich Utworów, co do których Licencjodawca udzielił
Licencji.
3. Wypowiedzenie Licencji przez Licencjodawcę jest równoznaczne z wycofaniem przez
niego zgody na korzystanie z jego wizerunku lub wizerunku osób trzecich, w stosunku do
których był upoważniony do wyrażenia zgody, udostępnionego w ramach Utworu. Dla

uniknięcia wątpliwości, wypowiedzenie Licencji nie dotyczy wykorzystywania Utworów
w okresie obowiązywania Licencji (nie działa wstecz).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Licencji w każdym czasie w
przypadku zaistnienia ważnych przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych lub
prawnych. Za ważne przyczyny uznaje się, w szczególności:
a) zmianę przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę
interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji,
rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b) zmianę sposobu wykonywania Licencji spowodowaną względami technicznymi lub
technologicznymi;
c) zawieszenie lub zakończenie Akcji;
d) zaprzestanie wykorzystywania Utworów przez Licencjobiorcę.
5. Wypowiedzenie Licencji przez Licencjobiorcę może nastąpić w szczególności poprzez:
a) usunięcie Utworu którego dotyczy Licencja ze wszelkich nośników elektronicznych
należących do Licencjobiorcy; lub
b) w przypadku gdy Licencjodawca wskazał Licencjobiorcy adres poczty elektronicznej
lub gdy Licencja została zawarta za pośrednictwem portalu Instagram, poprzez
odpowiednio:
i.
wysłanie na adres poczty elektronicznej wiadomości informującej o
wypowiedzeniu Licencji;
ii.
wysłanie do Licencjodawcy wiadomości prywatnej za pośrednictwem konta
@reneegirls na portalu Instagram informującej o wypowiedzeniu Licencji.

§5
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
1. Licencjodawca udzielając Licencji oświadcza jednocześnie, że:
a) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie i korzystanie przez Organizatora ze
swojego wizerunku udostępnionego w ramach Utworów, przez czas trwania Licencji,
na polach eksploatacji i w zakresie określonym w § 3 ust. 1 i 2;
b) osoby trzecie, których wizerunek jest częścią Utworu, wyraziły zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku tych osób trzecich udostępnionego
w ramach Utworów przez okres trwania Licencji na polach eksploatacji i w zakresie
określonym w § 3 ust. 1 i 2 a Licencjodawca zobowiązuje się okazać taką zgodę
w formie pisemnej na każde żądanie Organizatora lub wykazać, że jest ustawowym
przedstawicielem (np. rodzicem bądź opiekunem prawnym) osoby, której wizerunek
jest udostępniony w ramach Utworów;
c) wykorzystanie wizerunku osób, o których mowa powyżej, nie narusza praw
Licencjodawcy ani osób trzecich ani praw dalszych osób trzecich, w szczególności
praw autorskich (majątkowych lub osobistych), praw własności przemysłowej oraz
dóbr osobistych tych osób ani osób trzecich.
2. Licencjodawca zobowiązuje się, że powyższe zgody nie zostaną odwołane w całości ani
w części przez okres trwania Licencji.

§6
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Akcji można składać:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@renee.pl ,
b) telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta Organizatora dostępny pod
adresem https://renee.pl/contact (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie
z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta uczestnik Akcji).
2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której
dotyczy reklamacja oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do
korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli uczestnik
Akcji życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty
tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty
elektronicznej (adres email), z którego została wysłana reklamacja, a także preferowany
przez uczestnika Akcji sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi
niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji uczestnik Akcji zostanie poinformowany zgodnie
z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia
reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego uczestnik Akcji nie musi korzystać i nie
wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu
reklamacji.
5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji Organizator
zwróci się do uczestnika Akcji o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi
wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§7
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Licencjodawców jest Azagroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie (02-681) przy Al. Wyścigowej 6.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt z nim jest możliwy za
pośrednictwem adresu: iod@azagroup.eu
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykorzystania (rozpowszechniania) przez
Administratora zdjęcia lub video wykonanego uprzednio i opublikowanego przez
Licencjodawcę w serwisie społecznościowym Instagram, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, czyli na podstawie wyrażonej przez Licencjodawcę zgody oraz na podstawię art.
6 ust. 1 lit. b RODO, czyli na podstawie zaakceptowanego regulaminu. Administrator
będzie przetwarzać wizerunek oraz nazwę profilu na portalu Instagram.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat lub do czasu odwołania wyrażonej
zgody przez Licencjodawcę.
5. Licencjodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia

6.
7.

8.
9.
10.

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądanie
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jak również wniesienie sprzeciwu
wobec przetwarzania danych równoznaczne jest z odwołaniem zgody na wykorzystanie
wizerunku wyrażonej Administratorowi.
Licencjodawca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcami danych osobowych Licencjodawcy będą podmioty, którym Administrator
zobowiązany jest przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa,
podmioty realizujące na rzecz Administratora usługi informatyczne, księgowe lub usługi
doradcze.
Podanie danych osobowych (wyrażenie zgody oraz akceptacja regulaminu) jest
dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi udział w Akcji.
W toku przetwarzania danych osobowych Licencjodawcy nie będzie dochodzić do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Dane osobowe Licencjodawcy nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza
Europejski Obszar Gospodarczy).
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik Akcji zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika Akcji z uczestnictwa w Akcji
w razie naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w przypadku zaistnienia
ważnych przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych lub prawnych. Za ważne przyczyny
uznaje się, w szczególności:
a) zmianę zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizatora;
b) zmianę przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę
interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji,
rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
c) zmianę sposobu wykonywania Licencji spowodowaną względami technicznymi lub
technologicznymi,
d) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Akcji;
e) konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad prowadzenia
Akcji.
4. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity
Regulaminu poprzez publikację na stronie www.renee.pl w zakładce „Regulaminy”.
5. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu publikacji go pod adresem wskazanym
w ust. 4 powyżej. Licencjodawcy, którzy uprzednio zaakceptowali Regulamin, mają prawo
do jego wypowiedzenia, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie
Regulaminu. Po upływie tego terminu, zmiany Regulaminu obowiązują także
dotychczasowych uczestników Akcji.

6. Dla uniknięcia wątpliwości, zmiana oznaczenia „@reneegirls” nie stanowi zmiany
Regulaminu. W przypadku takiej zmiany, Utwory, do których została już udzielona
Licencja, pozostają objęte Licencją.
7. Zasady funkcjonowania serwisu Instagram, jego polityki prywatności oraz warunki
korzystania z usług dostawców oprogramowania i funkcjonalności umożliwiających
transfer Utworów nie stanowią części Regulaminu i są uregulowane w odrębnych
regulaminach.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa
polskiego, w tym Regulamin Sklepu renee.pl i Regulamin Aplikacji mobilnej renee.
9. Ewentualne spory powstałe między uczestnikiem Akcji niebędącym konsumentem
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Organizatorem rozstrzygane będą przez
sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
10. Organizator informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów
konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa. W związku z powyższym Organizator nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do
udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego
sporu.

