
Regulamin serwisu maxmodels.pl 

I Postanowienia ogólne 

1. Serwis maxmodels.pl umożliwia Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie 

kontaktów z innymi Użytkownikami oraz stworzenie własnej galerii związanej z 

fotomodelingiem, publikowanie i udostępnianie Treści, a także zamieszczanie 

ogłoszeń w ramach Konta Użytkownika. 

2. Usługę opisaną w ust. 1 powyżej świadczy GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z 

siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd 

Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

– 416593, NIP 5272644300 

3. Kontakt z INTERIA.PL: tel.: +48 12 646 28 12, fax.: + 48 12 646 27 10, e-mail: 

serwis@maxmodels.pl, adres: Os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. 

4. Serwis maxmodels.pl ma charakter społecznościowy, co oznacza, że Treści 

umieszczane przez Użytkowników w Serwisie stanowią własność Użytkowników i nie 

zostały zamówione przez INTERIA.PL, chyba że w ich treści zaznaczono inaczej. 

5. Definicje pojęć: 

1. INTERIA.PL - oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, 

Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 

5272644300. 

2. Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także o 

ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin. 

3. Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została 

przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie. 

4. Konto Użytkownika – przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej 

INTERIA.PL określona unikalnym identyfikatorem (Nickiem) i hasłem dostępna przez 

Internet wraz z mechanizmami umożliwiającymi korzystanie z Usługi. 

5. Treści - oznacza Komentarze, Wpisy Użytkowników oraz utwory w znaczeniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, w 

szczególności choć nie wyłącznie, zdjęcia, które są wprowadzane przez Użytkownika 

do Serwisu za pośrednictwem funkcjonalności Konta Użytkownika, a udostępniane w 

Serwisie poprzez Wizytówkę Użytkownika. 

6. Serwis – internetowa platforma informacyjno-rozrywkowa, znajdująca się pod 

adresem internetowym: www.maxmodels.pl, będąca własnością INTERIA.PL, na którą 

składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz 

Użytkowników, dostępna również za pośrednictwem aplikacji mobilnej MaxModels na 

urządzenia z systemem iOS.  



7. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL na warunkach 

Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług na 

warunkach określonych w Regulaminie. 

8. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.). 

9. Usługa - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 

września 2002 r.) obejmujący utrzymanie Konta Użytkownika w Serwisie oraz jego 

dodatkowe funkcjonalności w szczególności: 

- rejestracja kontaktów, 

- mechanizmy wyszukiwawcze, 

- forum, 

- galeria, 

- wizytówka, 

- moduł poczty wewnętrznej. 

10. Regulamin – niniejszy dokument. 

11. Wpis – wątek główny dodany przez Użytkownika. 

12. Komentarz – każda publikowana treść dotycząca Wpisu lub innych treści 

dostępnych w Serwisie. 

13. Wizytówka, Wizytówka Użytkownika - miejsce w Internecie, będące stroną www każdego 

Użytkownika, utrzymywane w ramach Konta Użytkownika, tworzone automatycznie na 

podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika do zakładki „Mój Profil”, zlokalizowane 

pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie. 

 

II Zawarcie, odstąpienie i wygaśnięcie umowy 

1. Umowa o świadczenie usług Serwisu pomiędzy INTERIA.PL a Użytkownikiem jest 

zawierana na czas nieokreślony, licząc od daty aktywacji Konta za pośrednictwem 

linku aktywacyjnego. 

2. Umowa o świadczenie usług Serwisu może zostać w każdym czasie wypowiedziana 

przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu wypowiedzenia  Umowy 

następuje w drodze e-maila przesłanego INTERIA.PL na adres email 

serwis@maxmodels.pl z adresu mailowego użytego podczas rejestracji Konta lub też 

poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach Konta. 

4. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu Konsumentem w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy 
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o świadczenie usług Serwisu bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej 

zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Użytkownik wykonuje poprzez 

złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na 

podany wyżej adres email - lub w formie pisemnej na adres siedziby INTERIA.PL. 

Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem: http://p.iplsc.com/-

/0003OB2TU7GO14JE.pdf  

5. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku: 

1. Niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Użytkownika, w tym 

w razie naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa - po uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika 

przez INTERIA.PL, że w przypadku kontynuowania naruszeń przez 

Użytkownika zawarta z nim Umowa zostanie wypowiedziana ze skutkiem 

natychmiastowym - wypowiedzenie Umowy może nastąpić, o ile ostrzeżenie to 

okaże się bezskuteczne. 

2. W każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu 

przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania 

Serwisu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany. 

3. W przypadku, gdy od ostatniego logowania do Konta, upłynęło więcej niż 5 lat. 

6. Sprzedaż nazwy Konta oraz uprawnień do korzystania z jego funkcjonalności przez 

Użytkownika jest zabroniona i będzie traktowana jako rażące naruszenie Regulaminu, 

skutkujące zablokowaniem Konta oraz odpowiedzialnością cywilną i karną. 

7. Wygaśnięcie, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy wiąże się z likwidacją Konta i 

wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu. 

8. Z chwilą wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Treści umieszczone w 

Serwisie przez Użytkownika zostają usunięte z Serwisu lub zanonimizowane w 

przypadku komentarzy lub wpisów na forum. Powyższe nie wpływa na prawa osób 

fizycznych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

9. W przypadku działań Użytkownika niezgodnych z Regulaminem lub z obowiązującymi 

przepisami, INTERIA.PL przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii 

umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem ze strony internetowej 

Serwisu. 

10. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku 

z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

III Korzystanie z portalu 

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest: 

a. rejestracja Użytkownika, w tym podanie danych mogących stanowić dane osobowe, 

b. akceptacja Regulaminu, 

c. potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail 

użytkownika. 

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uruchomienia Usługi i jej świadczenia, 

przez okres trwania Umowy może być konieczne podanie danych o charakterze danych 

osobowych. Administratorem danych osobowych jest INTERIA.PL, która dane osobowe 



przetwarzać będzie wyłącznie w celu świadczenia Usługi oraz, gdy jest to niezbędne, dla 

wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez INTERIA.PL jako 

administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności 

osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo, INTERIA.PL może przetwarzać dane osobowe 

Użytkownika w innych celach, niż wspomniane w zdaniu poprzedzającym, o ile Użytkownik 

wyrazi na to zgodę. 

3. Nie jest możliwe utworzenie Konta w Serwisie przez Użytkownika z wykorzystaniem tego 

samego adresu e-mail, który został uprzednio wykorzystany w celu utworzenia innego Konta, 

o ile nie minęło minimum 90 dni od usunięcia konta poprzednio utworzonego z 

wykorzystaniem tego adresu. 

4. W ramach rejestracji Użytkownik podaje: 

a. adres e-mail, 

b. login, 

c. hasło do Konta, 

d. profesję. 

5. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że: 

a. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, 

b. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, 

c. posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści 

opublikowane na łamach Serwisu lub Login przyjęty do korzystania w Serwisie, nie 

spowodowały naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich lub przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

d. w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do INTERIA.PL, 

odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Treści lub praw osób trzecich, 

INTERIA.PL dokona na podstawie obowiązującego prawa polskiego zablokowania 

konkretnych Treści, a Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu 

trzeciego. 

6. Użytkownik, który nie podał swojego imienia i nazwiska w odpowiednim polu w Panelu 

użytkownika nie może dodawać Treści oraz korzystać z funkcjonalności poczty wewnętrznej 

w Serwisie. 

7. Użytkownik akceptując Regulamin przyjmuje do wiadomości, że INTERIA.PL może 

przesyłać mu wiadomości związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym ankiety dotyczące 

oceny jego funkcjonowania. 

8.  Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: 

 



a) urządzenie końcowe, 

b) połączenie z siecią Internet, 

c) przeglądarkę internetową, 

d) inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług. 

IV. Zasady korzystania z portalu 

1. INTERIA.PL nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym 

leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych. 

2. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, m.in. za ich 

prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, o ile zablokuje do nich dostęp w trybie 

i na warunkach określonych w prawie polskim, 

b. zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć, lub miały miejsce w świecie rzeczywistym 

pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek 

przyczyn, 

c. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub 

informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom, 

d. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, w tym przejęcia dostępu do Konta w 

skutek wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci 

telekomunikacyjnych) niezależnych od INTERIA.PL, 

e. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych  przepisów 

prawa, 

f. szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są 

konsekwencją okoliczności niezależnych od INTERIA.PL, 

g. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu. 

3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do: 

a. stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania 

Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem, 

b. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji lub z 

innych przyczyn, 

d. zmiany parametrów Konta Użytkownika, 

e. zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, 

f. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości 

Serwisu po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji, 



g. odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie 

Regulaminu jest nieznaczne, a jego stopień umożliwia takie odstąpienie, 

h. usunięcia: 

- Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za 

wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty, lub 

określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób 

trzecich oraz takie, które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu. 

- Treści, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności 

publikowanych przez Użytkownika Treści, w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.). 

4. Niedopuszczalne jest: 

a. wprowadzanie do profilu łącz alfanumerycznych zawierających odnośniki do serwisów 

konkurencyjnych, 

b. posiadanie przez Użytkownika więcej niż jednego konta tej samej profesji, 

c. wprowadzanie treści do Serwisu, które są wulgarne, obsceniczne, pornograficzne lub nie 

korespondują z celem i zasadami funkcjonowania Serwisu. Ocena w tym zakresie przysługuje 

Administratorowi, 

d. posiadania kont bez żadnych dodatkowych informacji (uzupełnionej wizytówki Użytkownika 

oraz nie posiadających zdjęć), uniemożliwiających na pełne uczestnictwo w Serwisie 

(nieuzupełnione konta mogą być po okresie 30 dni usuwane), 

e. wykorzystywanie funkcjonalności Serwisu, będące przejawem reklamy, kryptoreklamy lub 

rozsyłania niechcianej informacji, zawierające zwroty lub określenia powszechnie uznawane 

za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.) lub zwroty lub 

określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób 

trzecich oraz takie, które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu. 

5. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem 

uzyskanych za pośrednictwem Serwisu informacji dotyczących innych Użytkowników oraz 

działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim 

lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. spam). 

6. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia 

działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec 

osób trzecich. 

7. Zważywszy na charakter Serwisu jako usługi społeczności skupionej wokół tematu 

fotomodelingu, INTERIA.PL oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: 

a. wizytówki Użytkownika mają przedstawiać wizerunek wyłącznie Użytkownika lub osób, 

które wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w Profilu Użytkownika, 



b. zamieszczane zdjęcia dzieci – osób poniżej 15 roku życia - nie mogą mieć charakteru aktu, 

prezentacji bielizny lub nosić znamion fotografii erotycznej lub pornograficznej. Zamieszczenie 

tego typu zdjęć będzie powodować zablokowanie Konta Użytkownika, a w przypadku 

podejrzenia popełnienia przestępstwa także złożenie odpowiedniego zawiadomienia do 

organów ścigania, 

c. niedozwolone jest ustawianie zdjęć noszących znamiona fotografii erotycznej lub 

pornograficznej, w tym w szczególności aktów jako zdjęć profilowych. 

V. Obowiązki Użytkownika 

1. Użytkownik zobowiązany jest do: 

a. informowania INTERIA.PL o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a 

w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach 

kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-

mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane, jednocześnie INTERIA.PL, w przypadku 

zgłoszenia przez Użytkownika zmiany danych, zastrzega sobie możliwość dodatkowej 

weryfikacji tożsamości Użytkownika,  

b. przestrzegania Regulaminu, 

c. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa, 

d. nienaruszania praw osób trzecich, 

e. w przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczeniami przeciwko INTERIA.PL, z 

tytułu naruszenia ich praw przez Treści dostarczone przez Użytkownika, do podjęcia na swój 

koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę INTERIA.PL 

przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w 

miejsce INTERIA.PL lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie 

INTERIA.PL do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL, 

f. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić 

funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych 

Użytkowników, 

g. przestrzegania praw autorskich (zarówno majątkowych, jak i osobistych) oraz praw 

wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych innych osób, 

h. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych 

Użytkowników w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o 

innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego 

Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych świadczeń (np. 

konkursy, sondy internetowe, plebiscyty), o ile takie regulaminy są udostępniane na stronach 

Serwisu, 

i. w przypadku zauważenia łamania regulaminu przez innych Użytkowników, zawiadomienia 

INTERIA.PL o tym fakcie, poprzez kliknięcie w przycisk „zgłoś nadużycie”. 



VI Prawa autorskie 

1. Serwis jest przedsięwzięciem społecznościowym. INTERIA.PL nie zamawia, nie dokonuje 

analizy redakcyjnej Treści, a zatem każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do 

wykorzystywania udostępnianych w nim Treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku 

osobistego. Przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 

roku mają w tym zakresie zastosowanie. 

2. Udostępniając Treści w Serwisie, Użytkownik: 

a. oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w 

szczególności majątkowe prawa autorskie) do tego, aby mogły być one opublikowane na 

łamach Serwisu oraz w innych mediach i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw 

osób trzecich ani przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b. oświadcza, że udziela INTERIA.PL bezterminowej i nieodpłatnej licencji bez ograniczeń 

terytorialnych na korzystanie z Treści i ich utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką 

w celach marketingowych, informacyjnych, oraz wyraża zgodę na publikację Treści w takich 

mediach jak: Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna w związku z 

udostępnianiem Serwisu. 

3. W ramach udzielonej licencji INTERIA.PL jest uprawniona do publikowania wybranych 

zdjęć Użytkowników na swoich profilach w mediach społecznościowych, stronie głównej 

INTERIA.PL oraz w Serwisie. 

4. W przypadku, gdy inny Użytkownik lub osoba trzecia, zgłosiła Treści Użytkownika jako 

opublikowane z naruszeniem praw autorskich lub prawa do wizerunku, INTERIA.PL analizuje 

otrzymane zgłoszenie i w razie konieczności kontaktuje się z Użytkownikiem, który 

opublikował Treści w celu wyjaśnienia sytuacji. Jeśli Użytkownik nie odpowie w terminie 7 dni, 

INTERIA.PL jest uprawniona do usunięcia zgłoszonych Treści.  

VII. Ochrona danych osobowych 

1. INTERIA.PL jest administratorem danych dostarczonych przez Użytkownika za 

pośrednictwem Serwisu, w tym danych charakteryzujących sposób korzystania z Usługi przez 

Użytkownika, zebranych za pomocą technologii cookies lub podobnej, które umożliwiają 

bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Użytkownika i przetwarza je zgodnie z 

postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Rozporządzenie). 

2. INTERIA.PL zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

aby zapewnić zgodność przetwarzania z Rozporządzeniem, w tym stopień bezpieczeństwa 

przetwarzania adekwatny do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane 

dotyczą. 

3. W INTERIA.PL został powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się 

skontaktować pocztą elektroniczną na adres e-mail: IOD@firma.interia.pl lub pocztą 



tradycyjną na adres: Grupa Interia.pl sp. z o.o. sp. k., Inspektor Ochrony Danych, os. Teatralne 

9a, 31-946 Kraków. 

4. Dane, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą być przetwarzane przez INTERIA.PL w 

następujących celach: 

a. udostępniania Usługi, podstawa prawna: wykonanie Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia), 

b. monitorowania prawidłowości działania Usługi (błędy, usability, obciążenie), zapewnienia 

bezpieczeństwa, badania Usługi oraz jej rozwoju – podstawa prawna: prawnie uzasadniony 

interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na ułatwieniu korzystania 

z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług, a 

także budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami, 

c. zapobiegania oszustwom i do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – podstawa 

prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), 

polegający na możliwości podjęcia działań mających na celu ustalenie, dochodzenie i obronę 

przed ewentualnymi roszczeniami, 

d. dopasowywania reklam wyświetlanych w Usłudze do preferencji Użytkownika – podstawa 

prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), 

polegający na prowadzeniu działań marketingowych. 

5. Dane, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji określonych powyżej celów przetwarzania, tj.: 

a. 12 miesięcy od ostatniej wizyty w Serwisie – odnośnie danych charakteryzujących sposób 

korzystania z Usługi przez Użytkownika korzystającego z Usługi poprzez Konto, 

b. 3 miesiące – odnośnie danych charakteryzujących sposób korzystania z Usługi przez 

Użytkowników niezalogowanych do Konta, 

c. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas wykonywania umowy na 

świadczenie takich usług, 

d. w zakresie ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przez okres 

oraz w zakresie niezbędnym w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi 

roszczeniami, 

e. w zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora w pozostałym zakresie – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania. 

6. Odbiorcami danych Użytkowników mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi 

związane z prowadzeniem Serwisu, w szczególności doradcze, marketingowe oraz usługi 

informatyczne. Kategorie dostawców z których usług korzystamy są dostępne pod adresem: 

https://prywatnosc.interia.pl/polityka-prywatnosci.   



7. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę 

poza terytorium EOG. W związku z możliwością przekazywania Twoich danych poza 

terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony 

danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania 

standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.  Masz prawo żądać 

od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownicy mają prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

c. usunięcia danych osobowych, 

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

e. przenoszenia danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób 

zautomatyzowany, na podstawie zgody lub na podstawie umowy, 

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach wskazanych w ust. 4 lit. b i c z 

przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, 

g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach, o których mowa w ust. 4 lit. d 

9. Jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie przez INTERIA.PL jego danych osobowych 

narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania 

danych uniemożliwi korzystanie z Usług. 

11. INTERIA.PL przesyła również Użytkownikom drogą mailową informacje o przetwarzaniu 

danych osobowych w odniesieniu do poszczególnych rodzajów Kont. 

12. Informujemy, że na stronach prywatnosc.interia.pl publikujemy informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych, w tym przydatne dane kontaktowe i teleadresowe. 

Użytkownik może realizować swoje prawa za pośrednictwem zakładki prywatność na stronie 

prywatnosc.interia.pl lub w dowolnej innej wybranej przez siebie formie, w tym poprzez kontakt 

z nami lub inspektorem ochrony danych w naszym przedsiębiorstwie, na adresy wskazane 

powyżej. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za 

jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. 



2. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części 

swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia 

podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie 

się zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa. 

3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w 

Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu 

takiej decyzji. 

4. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie. 

5. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku: 

a. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą 

elektroniczną INTERIA.PL wpływających na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej 

pomiędzy Użytkownikiem, a INTERIA.PL lub zmiana interpretacji powyższych przepisów 

prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym 

zakresie urzędów lub organów, 

b. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami 

technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa, 

c. zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy 

Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych 

usług. 

6. Każdy Użytkownik będzie informowany przez INTERIA.PL o zmianach Regulaminu na 14 

dni przed ich wejściem w życie, drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod 

komunikowania się: 

a. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją 

w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 

dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL – drogą 

pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku 

złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem, a INTERIA.PL ulega 

rozwiązaniu, Konto zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu, 

b. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie 

logowania się przez niego na swoje Konto – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże 

Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie 

oświadczy INTERIA.PL – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w 

Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy 

Użytkownikiem, a INTERIA.PL ulega rozwiązaniu, Konto zostaje zlikwidowane i następuje 

wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu. 

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy 

Ustawy i Kodeksu Cywilnego. 



8. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na 

adres: serwis@maxmodels.pl lub zgłaszać listownie na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. 

sp. k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków z dopiskiem "maxmodels.pl". 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05. 2023 roku. 

 


