REGULAMIN PORTALU TOP-CZAT.PL
1. Informacje ogólne. Rodzaje i zakres Usług:
1.1. W skład Portalu top-czat.pl (zwanego dalej w skrócie „Portalem”) wchodzą: strona
główna, czat, blog, forum ogólne wraz z dodatkami, oraz radio. W ramach Portalu
Użytkownik może korzystać z Usług świadczonych w ramach Portalu, opisanych poniżej.
1.1.2. Strona główna zawiera informacje o Portalu i nawigację, co pozwala na łatwe
poruszanie się po całym Portalu.
1.1.3. Czat – miejsce, w którym spotyka się grupa ludzi, by wymieniać się poglądami na
różne tematy. Konto na czacie jest utworzone dobrowolnie przez Użytkownika i uaktywnia
się po potwierdzeniu emaila.
1.1.4. Blog – miejsce , na którym zawierane są wszelkie ważne lub mniej ważne informacje
dotyczące tego co się dzieje na Portalu
1.1.5. Forum ogólne - miejsce wymiany spostrzeżeń na tematy związane z Portalem i nie
tylko.
1.1.6 Sekcja erotematyczna – część Portalu zawierająca Treści Erotyczne przeznaczona tylko
dla osób, które ukończyły 18 lat. Każdy Użytkownik korzystający z Sekcji erotycznej
obowiązuje niniejszy Regulamin oraz poniżej wskazane warunki korzystania z sekcji
erotycznej:
1.1.6.1. Korzystając z Sekcji erotematycznej Użytkownik jest zobowiązany do:
 nie wykorzystywania treści erotycznych pochodzących z Sekcji erotematycznej w
sposób niezgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi lub
obyczajowymi;
 nie wykorzystywania treści erotycznych pochodzących z Sekcji erotematycznej w
sposób uznany za wulgarny, nieodpowiedni lub mogący w inny sposób wyrządzić
szkodę osobie trzeciej;
 wykorzystywania udostępnione mu treści erotyczne wyłącznie do celów prywatnych,
 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego korzystania z
Sekcji, w tym także za ewentualne naruszenie majątkowych lub osobistych praw
autorskich osób trzecich

1.1.6.2.Na Portalu obowiązuje polityka zero tolerancji dla pornografii dziecięcej w
jakiejkolwiek formie. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, dane konto zostanie
natychmiast i trwale zamknięte oraz mogą zostać poinformowane właściwe organy ścigania.
1.1.7. M@łpki- Portalowa waluta dostępna tylko dla Zarejestrowanych Użytkowników i

nieprzedstawiająca żadnej wartości w świecie realnym.
1.1.8. Pasek pozdrowień – miejsce umieszczania darmowych pozdrowień. Są one
zatwierdzane w ciągu kilku godzin. Pozdrowienia nie mogą być wulgarne, obraźliwe,
zawierać reklam, linków, łamać regulaminu Portalu i obrażać innych Użytkowników.

1.1.9. Radio Portalowe (zwane dalej w skrócie „radiem”) umożliwia:
a) wysłuchanie audycji przygotowanych przez prezenterów,
b) odczytanie pozdrowień przez prezentera podczas audycji, o ile nie są one wulgarne,
obraźliwe oraz nie stanowią reklamy, i pod warunkiem, że prezenter prowadzi audycję z
włączonym panelem pozdrowień,
c) zamówienie utworu - utwory na zamówienie są emitowane w radiu pod warunkiem, że
prezenter:
- prowadzi audycję z zamówieniami,
- dany utwór nie zawiera wulgaryzmów,
- posiada go w swojej bibliotece muzycznej.

2. Użytkownicy Portalu:
2.1. Administrator/Usługodawca – Właściciel Portalu - osoba odpowiedzialna za cały Portal
top-czat.pl. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w
tym w szczególności usługę udostępnienia zasobów i funkcjonalności Portalu.
2.2. Moderator Forum - osoba odpowiedzialna za forum, może posiadać również funkcję
Strażnika na czacie Portalu.
2.3. Strażnik Czata - osoba pilnująca porządku na czacie.
2.4. Prezenter - osoba prowadząca audycje muzyczne i mająca do dyspozycji dwa panele panel pozdrowień i panel zamawiania utworów, może również posiadać funkcję Strażnika na
czacie Portalu.
2.5. Zarejestrowany Użytkownik - osoba fizyczna, która dobrowolnie dokonała rejestracji
konta i uzyskała dostęp do funkcji znajdujących się na Portalu top-czat.pl oraz zobowiązała
się do przestrzegania Regulaminu.
2.6. Nieaktywowany Użytkownik- osoba zarejestrowana, która nie potwierdziła
autentyczności swojego emaila i nie posiada pełnego dostępu do funkcji na Portalu top-czat.pl
(konta nieaktywne są usuwane po upływie 24 godzin).
2.7. Zbanowany Użytkownik - osoba, która złamała regulamin (konta zbanowane nie są
usuwane).
2.8. Gość (Użytkownik Niezarejestrowany)– osoba nie mająca zarejestrowanego konta na
Portalu top-czat.pl, nie posiadająca pełnego dostępu do forum i treści w nim zawartych, a
także nie posiadająca pełnego dostępu do wszystkich paneli na czacie Portalu.
3. Zawarcie i rozwiązanie umowy

3.1 W przypadku skorzystania z usług, które nie wymagają dokonywania rejestracji pomiędzy
Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług drogą
elektroniczną z chwilą rozpoczęcia korzystania z tych Usług. W takim przypadku, korzystając
z Usług Użytkownik oświadcza, że akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i
zobowiązuje się go przestrzegać.
3.2. Z chwilą rejestracji w Portalu Użytkownik uzyskuje status Użytkownika
Zarejestrowanego i zawiera z Administratorem Umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną na czas nieokreślony.
3.3 Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, bez
podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia woli w celu rozwiązania Umowy, za
pośrednictwem maila przesłanego Administratorowi na adres email: kontakt@top-czat.pl
Rozwiązanie Umowy w taki sposób skutkuje usunięciem przetwarzanych danych
Użytkownika Zarejestrowanego z bazy danych Portalu oraz uznaniem konta za usunięte.
3.4. Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie Usług drogą
elektroniczną odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek
kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na
adres: kontakt@top-czat.pl Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można również złożyć
przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827).
3.5. Administrator może rozwiązać Umowę i usunąć konto w sytuacjach opisanych w
niniejszym Regulaminie.
3.6. Administrator zastrzega prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z Użytkownikiem, którego konto było nieaktywowane przez okres ostatnich 24
godzin.
3.7. O rozwiązaniu umowy Administrator poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka
techniczna możliwość) w terminie do 14 dni od rozwiązania.
4.Ogólne Prawa i obowiązki Użytkowników
4.1. Każdy Użytkownik Portalu top-czat.pl jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego
Regulaminu i zasad na nim obowiązujących, a także do respektowania powszechnie uznanych
norm moralnych i praw obowiązujących na terenie RP jak i prawa międzynarodowego.
4.2. Każdy Użytkownik ma prawo zarejestrować Konto/Profil – jest to strona Użytkownika
Portalu, zawierająca jego dane osobowe oraz zdjęcia, które zostają dodane do galerii
profilowej i mają do nich dostęp inni Użytkownicy. Pozostałe dane, takie jak adres IP, adres
email itp. są przechowywane w bazie danych. Administratorzy, ani inne osoby związane z
obsługą forum, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody, wynikłe z tytułu
uzyskania dostępu do tych danych przez osoby trzecie w sposób niepowołany.
4.3. Zakładając konto na Portalu top-czat.pl , wyrażasz zgodę że nie będziesz publikował ,
wysyłał oraz w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniał treści, zdjęć , informacji ,
materiałów, które są ;

- obraźliwe, fałszywe, uderzające w orientację seksualną lub w przynależność religijną,
napastliwe, naruszające prywatność ,wyrażające nienawiść, grożące, itp.
- chronionych prawem autorskim o ile nie posiadasz praw autorskich do tych materiałów
lub pisemnej zgody właściciela do tych materiałów,
4.4. Nick nie może zawierać tylko znaków typu ---> !@#$%^&*()_+<> :'.]\|{}/= ? i tym
podobnych, nie może być wulgarny, nie może zawierać imion i nazwisk osób sławnych lub
też powszechnie znanych oraz nie powinien zawierać treści religijnych i politycznych,
obrażających w jakikolwiek sposób uczucia innych osób. Takie konta będą usuwane.

4.5. Rejestrując się na forum, Użytkownik akceptuje prawo do zachowania swoich
wątków/wypowiedzi przez forum Portalu Top-Czat.pl w celach archiwalnych i
statystycznych, także w przypadku usunięcia konta.
4.6. Zakładając konto, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji od Portalu
Top-Czat.pl na swój adres email podany podczas rejestracji konta, zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn.
zm.).).
4.7. Administracja zastrzega sobie prawo do blokowania kont Użytkowników.

5. Zasady obowiązujące Użytkowników na Portalu Top-Czat:
5.1. Nie używaj treści rasistowskich, dyskryminujących i ogólnie przyjętych za nieetyczne.
5.2. Nie używaj wulgaryzmów i zwrotów ogólnie uznanych za obraźliwe.
5.3. Forum jak i czat to nie miejsce na reklamę i spam, więc nie promuj tam innych stron.
5.4. Forum oraz czat to miejsce, w którym można wymienić się poglądami z innymi osobami,
dlatego nie krzycz i nie pisz całych wypowiedzi DUŻYMI LITERAMI, gdyż w etykiecie
internauty oznaczają one krzyk.
5.5. Nie nadużywaj emotek. Traktuj je jako dodatek do swojego wpisu, a nie jako główną
treść swojej wypowiedzi.
5.6. Nie wyciągaj treści z rozmów prywatnych na forum lub czat . Takie sprawy załatwiaj
poprzez system prywatnej wiadomości.
5.7. Nie obrażaj innych Użytkowników forum a także na czacie.
5.8. Nie podawaj żadnych danych kontaktowych, zarówno własnych jak i osób trzecich.
5.9. Zakaz publikowania zdjęć wulgarnych o tematyce erotycznej. (nie dotyczy sekcji
erotematycznej o ile zdjęcie nie jest chronione prawnie )
5.10. Zakaz nękania Użytkowników prywatnymi szeptami lub też prywatnymi czatami. Jeżeli

jakiś Użytkownik nie chce pisać na "PRIV", uszanuj to i nie wysyłaj mu uporczywie
zaproszeń.
5.11. Przestrzegaj wewnętrznych zasad działów, znajdujących się na forum.
6. Kary na czacie jakich można się spodziewać po złamaniu zasad wskazanych w pkt. 5:
- upomnienie - ostrzeżenie słowne;
- ukaranie kickiem (kick-zablokowanie konta na 1 min );
- ukaranie banem (ban- zablokowanie konta na czas od 2 godzin do kilku dni );
- zablokowanie konta na czas nieokreślony lub jego usunięcie.
7. Ogólne Prawa i obowiązki Administracji, Strażników czatów, Moderatorów oraz
Prezenterów, zwanych dalej Ekipą Portalu:
7.1. Ekipa Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zawartość każdego z wpisów na forum
oraz za treści umieszczane na czatach prywatnych i w prywatnych wiadomościach
wysyłanych na forum. Wyrażają one bowiem opinie i poglądy jedynie samych autorów, nie
Ekipy Portalu, poza wiadomościami pisanymi przez nich samych. Ale pamiętaj, że dołożymy
wszelkich starań, by wpisy uznawane za obraźliwe niezgodne z Regulaminem, były jak
najszybciej usuwane wraz z jego autorami.
7.2. Ekipa Portalu, nie odpowiada za wejścia na stronę Portalu, forum i czat osób
niepełnoletnich i za umieszczane przez nich tam treści.
7.3. Ekipa Portalu to także ludzie. Nie zawsze są obecni przy komputerze i nie zawsze
wszystko mogą dostrzec. Wszelkie skargi proszę kierować do Administratorów poprzez
prywatną wiadomość do administratora na forum.
7.4. Ekipa Portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich informacji w stosownym
czasie , jeżeli uzna to za słuszne. Dotyczy to m.in. tematów/postów na forum, profilów, zdjęć
oraz innych informacji podanych przez Użytkowników. Nie jest także zobowiązana do
udzielania Użytkownikowi ostrzeżenia, czy też wcześniejszego informowania Użytkownika o
usunięciu jego danych oraz powodów, dla których to zrobiła.
7.5. Nikt z Ekipy nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu TopCzat.pl, które związane będą z awarią sprzętu, przeciążeniem serwera, bazy danych oraz
utratą tego, co znajduje się na Portalu Top-Czat - dotyczy to kont oraz wszystkiego, co z nimi
jest związane.
7.6. Ekipa Portalu nie ma obowiązku tłumaczenia się ze swoich działań innym
Użytkownikom.
8. Dane osobowe
8.1. Z chwilą rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego
danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami, w sposób i w celach

określonych w Polityce Ochrony Prywatności (https://Top-Czat.pl/polityka-prywatnosci.pdf)
oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
8.2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora w celu określonym w
treści pkt. 8.5 poniżej następujących danych osobowych:
1) podanych przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego:
2) Longin, adres e-mail, województwo, imię, płeć (opcjonalnie):
3) adresu IP Użytkownika;
4) numer ID właściwy dla danego Użytkownika Zarejestrowanego, przypisany w Portalu
lub w innym w ramach oraz w połączeniu, z którym realizowane są usługi w ramach
Portalu;
8. 3. Użytkownik wyraża również zgodę na prezentację określonych w treści art. 8 ust. 2
danych, zgodnie z domyślnymi lub zaznaczonymi w przypadku ich zaznaczenia przez
Użytkownika opcjami poziomu prywatności.
8.4. Dane osobowe określone w treści pkt 8.2 Regulaminu oraz inne informacje zawarte w
formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany,
rozwiązania umowy z Użytkownikiem Zarejestrowanym oraz świadczenia Usług, w tym
przekazywania informacji i komunikatów dotyczących i związanych ze świadczonymi
Usługami, w tym informacji i materiałów dotyczących tematyki i funkcjonowania Portalu, w
tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami
mającymi miejsce w Portalu jak również w celach określonych w Polityce Ochrony
Prywatności.
8.5. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu
weryfikacji danych osobowych Użytkownika oraz od weryfikacji legalności przetwarzania
przez Użytkownika danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich lub legalności innych
danych udostępnianych w Portalu. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z
prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Zarejestrowanego danych w
formularzu rejestracyjnym, Administrator może zablokować konto do czasu wyjaśnienia
sprawy
8.6. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w
każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich
usunięcia.
8.7. Użytkownik Zarejestrowany ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu
rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
8.8. Administrator nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników
Zarejestrowanych innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub
na życzenie Użytkownika. Administrator uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia
danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych
przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami
prawa.
9. Warunki techniczne korzystania z Portalu

9.1. Warunkiem koniecznym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika
urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do
przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty e-mail. Dla
poprawnego funkcjonowania Portalu wymagana jest jedna z przeglądarek: Firefox, Opera,
Chrome i Safari dla Mac OS X; w ich najnowszych wersjach. Starsze od aktualnych wersji
wersje przeglądarek, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni.
9.2. Modyfikowanie lub blokowanie jakichkolwiek treści prezentowanych w ramach Portalu
może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Portalu. Dotyczy to w szczególności
wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje,
mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w Portalu, w tym
treści o charakterze reklamowym.
9.3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub nie stosowanych
powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Portal może nie być dostępny.
9.4. Warunkiem świadczenia Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych jest
posiadanie przez Użytkownika właściwego urządzenia mobilnego oraz poprawne
zainstalowanie w pamięci tego urządzenia aplikacji mobilnej.
9.5. Administrator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez
Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Użytkownika Zarejestrowanego nie
później niż 24 godziny od momentu utworzenia aktywnego Konta.
10. Reklamacje
10.1. Użytkownik może zgłaszać Administratorowi reklamacje dotyczące niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy.
10.2. Reklamacja Użytkownika winna zostać przesłana w formie pisemnej pod adres
kontakt@top-czat.pl lub też zakładkę „kontakt” dostępną na forum i określać:
1) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację,
2) rodzaj Usługi, będącej przedmiotem reklamacji,
3) zarzuty Użytkownika,
4) uzasadnienie reklamacji Użytkownika,
5) ewentualnie proponowany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
10.3. Administrator dołoży starań aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 30 dni od
daty jej otrzymania, wskazując, czy ją uznaje czy też odmawia jej uznania z powodu braku
podstaw. Administrator zobowiązany jest do powiadomienia Użytkownika o konieczności
wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz
Administratora przez podmioty, za które nie ponosi on odpowiedzialności, w terminie do 30
dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
10. 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu
usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz zakłóceń lub problemów w
funkcjonowaniu Konta

11. Postanowienia Końcowe

11.1.Regulamin jest dostępny pod adresem https://Top-Czat.pl/regulamin.pdf.
11.2. Warunkiem korzystania z Portalu od dnia wejścia w życie Regulaminu, jest jego
zaakceptowanie.
11.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2018, z tym, że postanowienia
zawarte w pkt 1.1.6. wchodzą w życie z chwilą uruchomienia Sekcji erotematycznej.
11.4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, na warunkach opisanych w
niniejszym Regulaminie, w przypadku gdy:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie Usług
mającej wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Stron oraz treść Umowy lub zmiany ich
interpretacji wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w
danym zakresie urzędów lub organów,
2) zmiany sposobu świadczenia Usług wynikające ze względów technicznych lub
technologicznych, biznesowych lub bezpieczeństwa,
3) wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych Usług.
11.5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym
Użytkowników w formie publikacji na łamach Portalu. W przypadku braku akceptacji
zmienionej wersji Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć ze skutkiem
natychmiastowym Umowę z Administratorem, poprzez złożenie Usługodawcy w terminie do
14 dni od daty otrzymania powyższej informacji oświadczenia – drogą pisemną lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej – o braku akceptacji wprowadzonych w Regulaminie
zmian. złożenie ww. oświadczenia oznacza rozwiązanie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a
Usługodawcą. Rozwiązanie Umowy w taki sposób skutkuje usunięciem przetwarzanych
danych Użytkownika Zarejestrowanego z bazy danych Portalu oraz uznaniem Konta za
usunięte.
11.6.Tekst jednolity Regulaminu zostanie każdorazowo opublikowany w Portalu.
11.7. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania,
układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych), za wyjątkiem praw autorskich
do emitowanych w trakcie programu utworów, należą do Usługodawcy lub podmiotów z nim
współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
11.8. Portal, Regulamin oraz Umowy podlegają prawu polskiemu. W sprawach
nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
11.9. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu,
któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i
wiążą strony.

11.10. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwość skorzystania przez
Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i
Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl

