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Drodzy Użytkownicy, dziękujemy Wam za korzystanie z serwisu społecznościowego Wykop! 
Stworzyliśmy Wykop po to, aby umożliwić osobom o wszystkich poglądach oraz zainteresowaniach 

budowanie społeczności i nawiązywanie kontaktów. Naszym podstawowym celem jest tworzenie 
platformy przeznaczonej do wskazywania potencjalnie ciekawych treści dostępnych oraz publikowanych 

w sieci Internet, które nazywamy “Znaleziskami”. W ramach realizacji naszej wizji udostępniamy 
narzędzia oraz funkcjonalności, dzięki którym macie możliwość dzielenia się Znaleziskami, 

komunikowania poglądów i spostrzeżeń dotyczących publikacji w sieci, bieżących wydarzeń lub 
wiadomości albo obserwowania działań innych Użytkowników. Zależy nam, aby zarówno kwestie 

organizacyjne, jak i prawne były czytelne i jasne dla wszystkich, dlatego ustaliliśmy podstawowe zasady 
korzystania z serwisu Wykop i stworzyliśmy Regulamin, który stanowi treść umowy łączącą operatora 

serwisu z Użytkownikami. 

REGULAMIN SERWISU WYKOP.PL
Obowiązuje od 12.01.2023. 

1. DEFINICJE

1. Tag – słowa kluczowe, poprzedzone znakiem „#” pozwalające na zakwalifikowanie treści do danej
Kategorii.

2. Kategoria – zbiór treści o tej samej lub podobnej tematyce stanowiącej wyodrębnioną całość
w Wykop.

3. Konto – prowadzony przez Spółkę na rzecz Użytkownika zbiór danych pod unikalną nazwą,
zawierający informacje o działaniach tego Użytkownika w Serwisie Wykop.pl.

4. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Serwisu Wykop.pl, który określa zasady dostępu oraz
korzystania z Serwisu Wykop.pl przez Użytkowników.

5. Serwis Wykop.pl lub Wykop – internetowy serwis społecznościowy prowadzony w domenie
wykop.pl przez Spółkę.

6. Spółka – Wykop spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-363), przy ul.
Grodziska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000280651, dla której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca
NIP 7792308851.

7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Spółkę na rzecz Użytkowników na
zasadach określonych Regulaminem.

8. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie Wykop.pl.
9. Wykopalisko – prowadzony w Serwisie Wykop.pl katalog przeznaczony dla nowych Znalezisk.
10. Znalezisko – zamieszczony przez Użytkownika w Serwisie Wykop.pl link do wybranej przez niego

strony internetowej wraz z odpowiednio utworzonym opisem.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wykop jest internetowym serwisem społecznościowym, przeznaczonym do publikowania Znalezisk,
komunikowania opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet. Celem Serwisu
Wykop.pl nie jest:

1) przechowywanie lub udzielanie dostępu do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych
zamieszczanych przez Użytkowników;

2) organizowanie lub promowanie utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w celach
zarobkowych;

3) publikowania treści wideo.
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2. Dostęp do treści w Serwisie Wykop.pl oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych 
w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom.  

3. Warunkiem uzyskania dostępu do treści oraz funkcjonalności Serwisu Wykop.pl jest skorzystanie 
z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną 
przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną serwisu, a w przypadku Użytkowników – również 
posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub 
anonimowy), natomiast osoby rejestrujące się w Serwisie Wykop.pl dodatkowo mogą zostać 
poproszone o uwierzytelnienie Konta poprzez zastosowanie aktualnie stosowanych w Serwisie 
Wykop.pl mechanizmów, których opis dostępny jest w sposobie weryfikacji. Serwis Wykop.pl, w celu 
zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu oraz ochrony jego społeczności może 
wprowadzać dodatkowe sposoby uwierzytelniania Konta, takie jak numer telefonu, adres 
komunikatora internetowego lub inne usługi wspierające identyfikację Użytkownika (dalej 
„Uwierzytelnianie”). 

4. Treści zamieszczane w Serwisie Wykop.pl są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, 
chyba że z opisu danej funkcjonalności wprost wynika inaczej. Do korzystania z niektórych           
funkcji Serwisu Wykop.pl wymagane jest zarejestrowanie oraz wykonanie logowania do Konta. 

5. Spółka, udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego, umożliwia przechowywanie 
danych przez Użytkowników. Spółka nie jest inicjatorem przekazu treści ani nie wybiera odbiorcy 
przekazu treści, jak również nie wybiera, ani nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie. Spółka 
posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami 
informatycznymi. 

6. Spółka, co do zasady, nie sprawdza treści przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych 
przez Użytkowników w ramach Serwisu Wykop.pl. Spółka może dokonać sprawdzenia lub 
uniemożliwienie dostępu do treści, jeśli otrzyma stosowne zawiadomienie, wskazujące na 
bezprawność lub niezgodność z Regulaminem przechowywanych danych. 

7. Spółka może świadczyć inne usługi związane z Serwisem Wykop.pl, których rodzaje i warunki 
świadczenia (w tym ewentualna odpłatność) określane są w odrębnych regulaminach 
przedkładanych do akceptacji osobom chcącym skorzystać z tych usług. 

 
 
3. JAK DOŁĄCZYĆ DO WYKOP 
 
1. Zarejestrować się w Serwisie Wykop.pl mogą tylko osoby fizyczne, które ukończyły trzynaście lat. 

Użytkownicy      nie mogą korzystać z Wykop w celach bezpośrednio związanych z prowadzeniem      
przedsiębiorstwa, chyba że Spółka wyrazi na to zgodę. 

2. W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu, dostępnym w Serwisie 
Wykop.pl co najmniej: nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować w Serwisie Wykop.pl 
(login), adres e-mail (inny niż tymczasowy lub anonimowy) oraz hasło, zaakceptować Regulamin. Po 
wypełnieniu formularza rejestracyjnego osoba dokonująca rejestracji może zostać poproszona o 
podanie dodatkowych danych lub wykonanie dodatkowych czynności w celu Uwierzytelnienia Konta. 
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz gdy ma to zastosowanie, po dokonaniu pomyślnego 
Uwierzytelnienia, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana wiadomość 
wskazująca sposób aktywacji Konta oraz inne wymagane prawem informacje. 

3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu i hasła (logowanie). Użytkownicy mogą 
wybrać logowanie do Serwisu Wykop.pl w postaci wieloetapowej, jeżeli taka funkcjonalność zostanie 
im udostępniona.  

4. Użytkownicy mają dodatkową możliwość logowania się w Serwisie Wykop.pl z wykorzystaniem ich 
danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych, które każdorazowo są wskazane na 
stronach Serwisu Wykop.pl. Serwisy zewnętrzne mogą przewidywać dodatkowe warunki 
skorzystania z takiej opcji. Pierwsze takie logowanie (o ile nie następuje po rejestracji w Serwisie 
Wykop.pl w sposób opisany w powyższym punkcie 3.2.) połączone jest z akceptacją Regulaminu, 
wymagane może być również Uwierzytelnienie Konta. Wykonanie tych czynności jest traktowane 
jako rejestracja w Serwisie Wykop.pl. 
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5. Dokonanie aktywacji Konta oznacza zakończenie rejestracji, z tą chwilą dochodzi do zawarcia 
pomiędzy Użytkownikiem a Spółką Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach 
określonych w Regulaminie i polegających na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z 
Serwisu Wykop.pl w sposób opisany w Regulaminie w odniesieniu do danego Konta. 

6. W wyniku rejestracji dla Użytkownika utworzone zostaje Konto. Informacje na Koncie Użytkownik 
może uzupełnić o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć lub zmienić, 
a w przypadku braku takiej możliwości zwrócić się do Spółki z prośbą o ich usunięcie lub zmianę. 

7. Użytkownik ma wgląd wyłącznie do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników. 
8. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. 

Zasady odstąpienia od Umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od Umowy, z którego 
Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 
 
 

4. FUNKCJONALNOŚCI WYKOP 
 
1. Usługi świadczone w ramach Wykop polegają na udostępnianiu zasobów systemu 

teleinformatycznego i umożliwianiu przechowywania treści przez Użytkowników.  
2. Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie Wykop.pl wybrane przez siebie treści, w tym Znaleziska.  
3. Jeżeli Znaleziska odsyłają do zewnętrznej strony internetowej, to treści, do których odsyłają, nie są 

przechowywane w ramach Serwisu Wykop.pl.  
4. Każde Znalezisko umieszczane jest w Wykopalisku i przedstawiane do oceny innym Użytkownikom. 

Użytkownicy mogą oceniać dane Znalezisko, oddając na nie głos pozytywny ("wykop") albo 
negatywny ("zakop"). Użytkownik może oddać na dane Znalezisko tylko jeden głos. Lista osób 
głosujących umieszczana jest na liście przy danym Znalezisku.  

5. Użytkownicy mają możliwość cofnięcia lub zmiany oddanego głosu, przy czym funkcje te mogą być 
dostępne tylko w danym przedziale czasowym. 

6. Jeżeli Znalezisko zdobędzie najwyższą, w danym czasie, liczbę głosów (obliczoną jako różnica 
głosów “wykop” i głosów “zakop”) oraz liczbę komentarzy, zostanie “wykopane”, tzn. przeniesione do 
katalogu prowadzonego na stronie głównej Serwisu Wykop.pl. Jeżeli nie nastąpi to w terminie 24 
godzin od umieszczenia Znaleziska w Wykopalisku — Znalezisko nie może trafić na główną stronę 
Serwisu Wykop.pl. W uzasadnionych przypadkach Znalezisko, może zostać pozbawione możliwości 
przeniesienia na stronę główną Serwisu Wykop.pl przed upływem 24 godzin od umieszczenia 
Znaleziska w Wykopalisku. 

7. Znaleziska mogą być oceniane również po zamieszczeniu ich w katalogu na stronie głównej Serwisu 
Wykop.pl. 

8. Użytkownicy mogą komentować Znaleziska, jak również odpowiadać na zamieszczone już 
komentarze. Powyższe nie dotyczy treści archiwalnych. 

9. Treści zamieszczane w Serwisie Wykop.pl mogą zawierać Tagi. Treści z określonymi Tagami mogą 
zostać przypisane i umieszczane w określonej Kategorii.   

10. Użytkownikom mogą zostać udostępnione inne funkcje odnoszące się do treści zamieszczonych w 
Serwisie Wykop.pl, w tym pozwalające na komentowanie czy ocenianie innych treści niż Znaleziska.  

11. Użytkownicy mają możliwość publikowania wyłącznie treści w postaci tekstu lub pliku graficznego. 
Użytkownicy nie mają możliwości publikowania wideo lub audycji, przy czym mogą zamieszczać linki 
do stron internetowych poza Serwisem Wykop.pl, na których może być dostępne wideo lub audycje. 
Aby odtworzyć takie wideo lub audycje, konieczne jest przejście na stronę internetową poza 
Serwisem Wykop.pl. Niektórzy operatorzy stron internetowych umożliwiają odtwarzanie      wideo lub 
audycji bezpośrednio z linku (embedowanie). Wideo, audycje lub podobne przekazy przechowywane 
są wyłącznie w ramach strony internetowej poza Serwisem Wykop.pl, do której odnosi link. 
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5. JAK KORZYSTAĆ Z SERWISU WYKOP.PL 
 
1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu Wykop.pl, a także cel tych 

działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia 
społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika 
treści o charakterze bezprawnym. 

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza 
w Serwisie Wykop.pl. 

3. Treści, tworzone przez Użytkownika, powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć 
charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia 
społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności 
nie mogą zawierać: 

3.1. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników Wykop.pl, 
3.2. wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety, 
3.3. treści propagujących przemoc, treści drastycznych bądź nawołujących do szerzenia 

nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami, 
3.4. treści o charakterze pornograficznym. 

4. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Wykop.pl linków do stron internetowych, na których 
zawarte są treści, o których mowa w punkcie 3.1.-3.4. powyżej. 

5. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie 
Wykop.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Spółkę na potrzeby prowadzenia Serwisu 
Wykop.pl oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas 
nieokreślony. 

6. Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, mających na celu 
manipulowanie treściami lub wynikami Znalezisk w Serwisie Wykop.pl, do niepamowania Serwisu 
Wykop.pl oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić 
funkcjonowanie Serwisu Wykop.pl i korzystanie z jego usług w sposób uciążliwy dla innych 
Użytkowników. 

7. W ramach Serwisu Wykop.pl Użytkownicy mogą zamieszczać jedynie treści, do których publikacji 
posiadają stosowne prawa. Użytkownicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie i publiczne 
udostępnianie własnego wizerunku, oraz innych zamieszczonych przez nich zdjęć w Serwisie 
Wykop.pl, na zasadzie wskazanej w zdaniu uprzednim. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę, 
Użytkownicy powinni otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie 
jej wizerunku. 
 
 

6. ROLA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI 
 
1. W ramach Serwisu Wykop.pl Spółka udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na 

stronach internetowych Serwisu Wykop.pl, w celu umożliwienia im korzystania z jego 
funkcjonalności. 

2. Spółka nie jest inicjatorem przekazu treści, nie wybiera odbiorcy przekazu, nie wybiera i nie 
modyfikuje przekazywanych treści i nie ponosi odpowiedzialności, w zakresie, w jakim dochodzi do 
transmisji treści przekazywanych przez Użytkownika lub do automatycznego, krótkotrwałego 
pośredniego przechowywania transmitowanych treści. 

3. Spółka posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami 
informatycznymi oraz nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi 
i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu 
z treści.  

4. W sytuacji, gdy treści zostają usunięte ze źródła transmisji, w tym z zewnętrznej strony internetowej, 
do której odnosi Znalezisko lub dostęp zostaje do nich uniemożliwiony, treści takie nie są dostępne z 
Serwisu Wykop.pl.  
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5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu Wykop.pl ani za 
treść jakichkolwiek      danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Wykop.pl, o ile 
przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane treści, o ile nie wie o bezprawnym 
charakterze tych treści lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego 
zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, lub 
związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do nich. Każdy Użytkownik lub inna 
osoba może zawiadomić o bezprawnym charakterze przechowywanych treści w Serwisie Wykop.pl, 
zawiadomienie powinno zawierać dane umożliwiające dokonanie weryfikacji sprzeczności treści 
z prawem. W przypadku, jeżeli zawiadomienie będzie stanowić wiarygodną wiadomość 
o bezprawnym charakterze treści, to Spółka uniemożliwi dostęp do tych treści. W przypadku 
uniemożliwienia dostępu z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze 
treści, Spółka zamieści stosowną informację w ramach listy zgłoszeń znajdującej się na Koncie 
Użytkownika lub powiadomi zgłaszającego na dane podane przez niego. 

7. W uzasadnionych przypadkach Spółka może usunąć Znalezisko wraz ze wszystkimi komentarzami, 
jeżeli Znalezisko narusza postanowienia Regulaminu. Spółka nie ma jednak obowiązku weryfikacji 
Znalezisk lub komentarzy. 

8. Na prośbę Użytkownika, będącego autorem treści zamieszczonych w Serwisie Wykop.pl lub w 
przypadkach, gdy treści te naruszają postanowienia Regulaminu, Spółka może usunąć lub w 
odpowiedni sposób zredagować daną treść. Spółka nie ma jednak obowiązku weryfikacji żadnych 
treści zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Wykop.pl. 

9. W uzasadnionych przypadkach i zakresie Spółka może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się 
i korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu Wykop.pl (czasowa blokada 
Konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. O powyższym Użytkownik jest 
informowany w drodze komunikatu w ramach jego Konta. 

10. Spółka dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego 
funkcjonowania Serwisu Wykop.pl, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, 
w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Serwisu Wykop.pl ze względów 
technicznych lub przyczyn niezależnych od Spółki. Spółka stara się ograniczyć negatywne skutki 
zaistniałych okoliczności. 

11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności redakcyjnej za treści. Spółka nie decyduje o zestawieniu treści, 
w szczególności przez ich eksponowanie, flagowanie lub sekwencjonowanie. 
 
 

7. OCHRONA PRYWATNOŚCI 
 
1. Spółka jest administratorem danych osobowych Użytkownika niezbędnych dla realizacji postanowień 

Regulaminu. Dane te są przetwarzane przez Spółkę dla zawarcia i wykonania Umowy na warunkach 
określonych w Regulaminie, w tym zapewnienia należytej jakości usług, monitorowania i weryfikacji 
poprawności tej Umowy – przez czas jej trwania. Usługodawca przetwarza dane osobowe 
Użytkowników również w innych celach i zakresie, szczegółowo wskazanych w Polityce Prywatności, 
znajdującej się pod adresem https://www.wykop.pl/polityka-prywatnosci/ 

2. Spółka przetwarza dane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady przetwarzania danych osobowych 

oraz ochrony prywatności Użytkowników określa Polityka Prywatności.      Użytkownik powinien 
szczegółowo się z nią zapoznać i ją zaakceptować przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu 
Wykop.pl. 
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8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Wykop.pl. opisanego 

w Regulaminie. 
2. Reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w tym pisemnie, w formie listu poleconego, na 

adres: Wykop.pl Sp. z o.o., ul. Grodziska 8, 60-363 Poznań, bądź poprzez wysłanie wiadomości na 
adres e-mail: pomoc@wykop.pl. 

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie nazwy, pod jaką Użytkownik występuje 
w Serwisie Wykop.pl, jego adres e-mail przypisany do Konta oraz opis zdarzenia będącego 
przyczyną reklamacji, a także wskazanie żądanego sposobu rozpatrzenia reklamacji.  

4. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia w celu jej rozpatrzenia, 
Spółka      zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Spółkę prawidłowo 
złożonej i kompletnej reklamacji. 

6. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany adres e-mail lub na 
podany adres korespondencji (zgodnie z życzeniem Użytkownika). W przypadku odrzucenia 
reklamacji Spółka powiadomi o tym Użytkownika podając powody tej decyzji. 

 
 
9. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU WYKOP.PL 
 
1. Świadczenie usług w ramach Serwisu Wykop.pl. ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik 

może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych 
w Regulaminie w każdym czasie. 

2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć poprzez skorzystanie z ustawień 
dostępnych w Koncie, pisemnie przesyłając je na adres Wykop.pl Sp. z o.o., ul. Grodziska 8, 60-363 
Poznań, w formie elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: pomoc@wykop.pl 
lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego. 

3. Spółka może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, 
gdy: 

3.1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu bądź zaakceptowanych przez Użytkownika 
odrębnych regulaminów innych usług związanych z Serwisem Wykop.pl i świadczonych 
przez Spółkę, lub 

3.2. Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe 
bądź niepełne lub podał dane innych osób. 

4. W innych niż wskazane w powyższym punkcie 9.3. sytuacjach Spółka uprawniona jest do 
rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 

5. Konsekwencją rozwiązania Umowy jest usunięcie Konta, które wraz z jej zawarciem zostało 
utworzone. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie 
Użytkownik zamieścił w Serwisie Wykop.pl.      

 
 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Wykop.pl, a także 

przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkowników w przypadkach 
przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa. 

2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku: 
2.1. konieczności dostosowania do zmian przepisów prawa lub obowiązków nałożonych przez 

organy państwa; 
2.2. zmiany Polityki Prywatności; 
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2.3. podyktowanym względami bezpieczeństwa, zapobiegania nadużyciom, poprawą ochrony 
prywatności Użytkowników,  

2.4. zmiany technologicznej lub funkcjonalnej w zakresie działania Serwisu Wykop.pl; 
2.5. zmiany w zakresie lub sposobie świadczonych usług; 
2.6. zmian redakcyjnych. 

3. W przypadku zmiany Regulaminu Spółka poinformuje o tym na stronach Serwisu Wykop.pl, a w 
odniesieniu do Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przez 
Użytkownika. 

4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać Użytkowników i wchodzą w życie w terminie 
określonym przez Spółkę, nie krótszym jednak niż 15 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie 
Wykop.pl. 

5. Przy pierwszym logowaniu w Serwisie Wykop.pl, które następuje po ogłoszeniu zmian Regulaminu, 
Użytkownik zostanie poinformowany o tych zmianach oraz o możliwości ich akceptacji. 

6. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania 
Umowy na zasadach określonych w powyższych punktach 9.1 i 9.2. 

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu 
cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

8. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla 
całości Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie 
jest prawo polskie. 

9. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, której przedmiotem są usługi 
świadczone przez Spółkę w ramach Serwisu Wykop.pl na warunkach określonych w Regulaminie, 
jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Spółkę w ramach 
Serwisu Wykop.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący 
konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji 
i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim 
Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur 
rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce 
„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 


