
          
  

 
 

Regulamin Szczególny Czytelni 

Niniejszy Regulamin wyznacza szczególne warunki Umowy świadczenia przez Currendę 

na rzecz Użytkownika Czytelni. Elementy Umowy, które są opcjonalne i zależne  

od wyboru Użytkownika, zostają oznaczone we właściwym Formularzu. Poprzez 

wypełnienie i doręczenie Currendzie Formularza, Użytkownik jednocześnie poświadcza 

zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz OWU. Niniejszy Regulamin stanowi 

Regulamin Szczególny wobec Ogólnych Warunków Użytkownika Platformy Moja 

Currenda. 

§ 1. Słownik pojęć 

1. Czytelnia - Produkt Currendy, stanowiący Oprogramowanie udostępniane 

Użytkownikowi do korzystania jako Usługa na stronie internetowej o adresie 

www.czytelnia.currenda.pl, którego Funkcjonalnością jest udostępnianie Użytkownikowi 

Publikacji w celu umożliwienia Użytkownikowi zapoznania się z nią. Czytelnia jest 

udostępniana Użytkownikom za pośrednictwem Kont Dostępu działających w ramach 

Platformy Moja Currenda. 

2. Publikacja - utwór w postaci cyfrowej (w szczególności literacki, publicystyczny, 

naukowy, kartograficzny, dźwiękowy lub audiowizualny), udostępniony przez Currendę 

w ramach treści prezentowanych w Czytelni. 

3. Newsletter Czytelni - nieodpłatna Usługa polegająca na przesyłaniu przez Currendę 

wiadomości elektronicznych na pocztę e-mailową przypisaną do Konta Dostępu 

zawierających informacje o nowych Publikacjach udostępnianych w Czytelni oraz 

informację handlową. 

§ 2. Warunki dostępu do Czytelni 

1. Czytelnia świadczona jest w ramach Subskrypcji. 

2. Założenie Konta Dostępu i jego prowadzenie jest darmowe. Czytelnia może 

udostępniać część Publikacji nieodpłatnie, jednak dostęp do pełnego zasobu treści  

i Funkcjonalności Czytelni jest uzależniony od zawarcia umowy Licencji subskrypcyjnej. 

http://www.czytelnia.currenda.pl/


          
  

 
 

3. Czytelnia może być udostępniana Użytkownikom również jako dodatkowy element 

świadczenia innych Produktów Currendy w związku z ofertą promocyjną, w tym  

w szczególności Mojej Kancelarii. W przypadku opisanym w zdaniu uprzednim, warunki 

odpłatności za Czytelnię są regulowane w zupełności przez OWU oraz Regulaminy 

dotyczące danych Produktów, co oznacza, że w takim razie postanowienia  

co do warunków wynagrodzenia za korzystanie z Czytelni zawarte w niniejszym 

Regulaminie oraz Cenniku dostępu do Czytelni nie znajdują zastosowania. 

4. Wymagania techniczne dostępu do Czytelni są następujące: 

1) do korzystania z czytelni konieczny jest komputer lub inne urządzenie 

obsługujące przeglądarkę internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, 

Safari, Edge, 

2) urządzenie wskazane w punkcie 1) powyżej musi być połączone  

z wyświetlaczem o szerokości ekranu większej niż 1249 pikseli, 

3) urządzenie wskazane w punkcie 1) powyżej musi mieć aktywne połączenie z siecią 

publiczną (Internet), 

4) urządzenie wskazane w punkcie 1) powyżej musi mieć włączoną obsługę 

skryptów JavaScript oraz zapisywanie plików cookies, 

5) w celu zapewnienia możliwości korzystania z wszystkich Funkcjonalności 

Czytelni, urządzenie o którym mowa w punkcie 1) powyżej musi być wyposażone  

w oprogramowanie odczytujące pliki w formatach: PDF, EPUB, MOBI, HTML 

5. Korzystanie z Czytelni jest uzależnione od założenia przez Użytkownika imiennego 

Konta Dostępu. W braku odmiennych postanowień Formularza lub Cennika, 

Użytkownik jest uprawniony do założenia, poza Kontem Głównym, Kont Dodatkowych. 

6. Korzystający z Konta Dodatkowego jest obowiązany do zaakceptowania niniejszego 

Regulaminu oraz OWU pod rygorem niemożności korzystania z Konta Dodatkowego  

i dostępu do Czytelni. 

 



          
  

 
 

§ 3. Postanowienia szczególne 

1. Użytkownik i Korzystający mają prawo do zapoznawania się z treścią Publikacji 

udostępnionych im w Czytelni. Zabronionym jest natomiast: 

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym 

sposób Czytelni lub jej części, w szczególności Publikacji, a także poszczególnych 

utworów i baz danych udostępnianych na jej stronach, 

b) rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów publikowanych w ramach Czytelni, 

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub  

w części, 

d) ingerowanie w zawartość Publikacji lub innych treści udostępnionych w Czytelni, 

usuwanie zabezpieczeń, oznaczeń Currendy lub autorów Publikacji. 

2. Currenda ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność 

udostępnianych w Czytelni Publikacji, zgodnie ze stanem prawnym wskazanym  

w Publikacji. 

3. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych  

na stronach Czytelni ponosi Użytkownik. Currenda nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

wobec Użytkownika lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich,  

jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach 

Czytelni. 

4. Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie kopiować lub wykorzystywać informacji, 

danych lub innych elementów Czytelni. Currenda oświadcza, że treści znajdujące się w 

Czytelni mogą być opatrzone mechanizmami zabezpieczającymi je przed niedozwolonym 

użytkiem. 

5. Konto Dostępu umożliwia opublikowanie wizerunku i danych osobowych. 

Użytkownik dokonując w/w czynności wyraża jednocześnie zgodę na prezentowanie 

umieszczonego przez siebie wizerunku i danych w powiązaniu z Kontem innym 

Użytkownikom i Korzystającym z Czytelni. W przypadku umieszczenia w w/w sposób 

treści mających charakter utworu, osoba dokonująca danej czynności jednocześnie 



          
  

 
 

udziela Currendzie nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji  

do wykorzystywania w/w utworów do świadczenia usług za pomocą Czytelni, 

obejmującej prawo do utrwalania, zwielokrotniania, wyświetlania utworów w sieci 

publicznej (Internet) w całości lub części- nie dłużej niż do czasu usunięcia Konta 

Dostępu. 

6. Użytkownikowi/Korzystającemu nie wolno dostarczać treści o charakterze 

bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste czy inne prawa, 

stanowiących groźby lub inwektywy, wzywających do nienawiści, obraźliwych. 

Zabronione jest również promowanie innych stron internetowych czy zamieszczanie 

innych treści o charakterze promocyjnym czy reklamowym. Zabronione są jakiekolwiek 

działania mogące destabilizować działanie Czytelni i/lub Oprogramowania,  

w szczególności wprowadzanie szkodliwego oprogramowania, przełamywanie 

zabezpieczeń, przejmowanie adresów IP, spam. 

7. Currendzie przysługuje uprawnienie do moderowania, w tym automatycznego 

przetwarzania komentarzy do poszczególnych Publikacji, w celu wychwytywania  

i usuwania komentarzy o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra 

osobiste, stanowiące groźby lub inwektywy, wzywające do nienawiści lub obraźliwe - co 

może prowadzić do blokowania możliwości ich opublikowania. 

8. W braku przeciwnych postanowień Formularza, Cennika lub Regulaminu 

Szczególnego Produktów innych niż Czytelnia, niniejsza umowa zostaje zawarta na czas 

nieokreślony. W/w elementy Umowy mogą zawierać postanowienia szczególne co do 

minimalnego czasu trwania Umowy, w którym Użytkownikowi nie będzie przysługiwało 

uprawnienie do wypowiedzenia Umowy. W braku przeciwstawnych postanowień 

Formularza, Cennika lub Regulaminu Szczególnego Produktów innych niż Czytelnia, 

Strony mogą rozwiązać Umowę za dwumiesięcznym wypowiedzeniem. 

9. Możliwość nabycia uprawnienia do dostępu do niektórych Publikacji może być 

uzależniona od statusu zawodowego Użytkownika. 

 



          
  

 
 

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych 

1.W ramach korzystania Czytelni, poza celami przetwarzania danych wskazanymi  

w OWU, przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

1) umożliwienie korzystania z dodatkowych funkcjonalności Czytelni takich jak 

zamieszczenia zdjęcia – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO); 

2) analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO), polegający na 

prowadzeniu analiz aktywności osób korzystających Czytelni w celu doskonalenia 

stosowanych funkcjonalności i oferowanych Produktów; 

3) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Czytelni  

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO), jakim jest zapobieganie nadużyciom. 

4) realizacji Newslettera Czytelni - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony 

interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na 

otrzymywanie Newslettera. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy powiększony 

o okres dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Currenda usunie 

Konto Dostępu w przypadku braku odnotowanego logowania do konta w przeciągu 

roku. 

3. Podanie danych w zakresie oznaczonym jako obligatoryjny jest dobrowolne (np.  

w Formularzu tworzenia Konta Dostępu), ale konieczne do zawarcia Umowy  

i korzystania z Funkcjonalności Czytelni. W pozostałym zakresie podanie danych jest 

dobrowolne i pozostaje bez wpływu na możliwość korzystania z usług Czytelni. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. W zakresie reklamacji Użytkownik będący konsumentem może realizować 

uprawnienia przyznane przez przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 



          
  

 
 

2014 r. o prawach konsumenta, m.in. z tytułu rękojmi, gdy rzecz sprzedana ma wadę 

fizyczną lub prawną. 

2. W razie rozwiązania Umowy na mocy wypowiedzenia, Konta Dostępu 

przyporządkowane do Użytkownika zostaną usunięte. 
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