Kodeks Dobrych praktyk dla Partnerów Mybill
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Celem wprowadzenia niniejszego Zbioru jest propagowanie świadomego i bezpiecznego
korzystania z sieci Internet oraz usług telefonii komórkowej wśród ogółu społeczności, a w
szczególności z uwzględnieniem osób małoletnich, przez podmioty przyjmujące zapisy
niniejszego Zbioru.
2. Administratorem Serwisu jest MYBILL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Abrahama Romana 18, NIP 7831743457,
REGON 364716200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623529.
3. Niniejszy Zbiór reguluje zasady umieszczania oraz dostępu do treści medialnych, w tym do
gier, gier hazardowych online, chatów, forum.
4. Zapisy niniejszego Zbioru są zaleceniami, które winny być stosowane przez wszystkie podmioty
korzystające z serwisu MYBILL.
5. Zapisy niniejszego Zbioru przyjęte i zaakceptowane przez podmioty korzystające z serwisu
MYBILL.
6. Przyjmujący zobowiązują sią do stałego kontrolowania rynku telekomunikacyjnego oraz
aktualnych osiągnięć technologicznych w zakresie umożliwiającym realizację zapisów
niniejszego Zbioru.
7. Przyjmujący zobowiązują się do wspierania programów oraz działań mających na celu
pogłębianie wiedzy konsumentów w zakresie możliwości korzystania z nowoczesnych urządzeń
mobilnych.
8. W celu realizacji zapisów niniejszego Zbioru Przyjmujący zobowiązują się do wprowadzania
środków ochrony konsumentów, w szczególności nieletnich, przed treściami, o których mowa
w § 3 ust. 1 niniejszego Zbioru.
9. Strony zobowiązują się do poinformowania podmiotów trzecich, z którymi współpracują
w ramach realizacji zapisów niniejszego Zbioru, o jego zaakceptowaniu i zobowiązaniu do
przestrzegania.
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§ 2 Definicje
1. Administrator - należy przez to rozumieć MYBILL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Abrahama Romana 18, NIP 7831743457,
REGON 364716200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623529.
2. Dostawca – należy przez to rozumieć Przyjmującego, względnie podmiot trzeci, z którym
Przyjmującego łączy umowa, odpowiedzialnego za dostarczanie treści handlowych dla
Korzystającego za pośrednictwem urządzeń mobilnych.
3. Przyjmujący – należy przez to rozumieć podmiot, który przystąpił i zobowiązał się przestrzegać
niniejszy Zbiór zasad postępowania.
4. Treści handlowe – należy przez to rozumieć wszelkie treści dostępne dla korzystających, które
dostarczane są przez Dostawcę w sieci Internet. Nie dotyczy to jednak treści, które dostępne
są za pomocą sieci Internet dzięki infrastrukturze telekomunikacyjnej Przyjmującego.
5. Treści internetowe – należy przez to rozumieć wszelkie treści dostępne dla korzystających w
sieci Internet, z uwzględnieniem możliwości korzystania z usług stron internetowych za pomocą
WAP, za łączność z którymi odpowiedzialny jest Przyjmujący.
6. Zbiór – należy przez to rozumieć niniejszy Zbiór zasad postępowania.

§ 3 Zasady umieszczania treści handlowych
1. Przyjmujący zobowiązują się do nieumieszczania oraz do nieprzedstawiania pod własną marką
ofert i treści handlowych zawierających obrazy lub treści, które w jakikolwiek sposób są:
obsceniczne, pornograficzne, grożące, obraźliwe, niezgodne z prawem, zasadami współżycia
społecznego, nienawistne, szkodliwe, nękające, rasistowskie, dyskryminujące lub w jakikolwiek
sposób naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej, a w szczególności
uznane jako nieodpowiednia dla osób niepełnoletnich.
2. Przyjmujący zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków kontroli dostępu do treści
handlowych nieodpowiednich dla osób niepełnoletnich przez osoby chcące z nich skorzystać.
3. Przyjmujący zobowiązuje się do poinformować Dostawców o obowiązku zastosowania środków
kontroli dostępu, zgodnie z § 3 ust. 2 powyżej.
4. Przyjmujący zobowiązuję się do stałej kontroli treści handlowych umieszczanych pod własną
marką oraz w związku z zawartymi umowami współpracami, przez Dostawców, w tym również
do filtrowania przedmiotowych treści pod względem tego, czy są odpowiednie dla osób
niepełnoletnich.
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§ 4 Treści internetowe
1. Przyjmujący nie ponoszą odpowiedzialności za treści internetowe oferowane w sieci Internet.
2. Przyjmujący zobowiązują się do udzielania informacji mających na celu uświadomienie
niepełnoletnich o zagrożeniach wynikających z nieodpowiedniego użytkowania urządzeń
mobilnych. Jednocześnie Przyjmujący zobowiązują się do udzielania informacji mających na
celu uświadomienie, jakie czynności należy podejmować by bezpiecznie użytkować urządzenia
mobilne.

§ 5 Współpraca z organami sprawiedliwości
W przypadku podejrzenia naruszenia prawa, naruszenia niniejszego Zbioru lub dóbr osobistych innych
osób, Przyjmujący zobowiązują się do natychmiastowego zawiadomienia Administratora oraz organów
sprawiedliwości o działaniach niezgodnych z prawem.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Zapisy niniejszego Zbioru nie naruszają praw i obowiązków Przyjmujących wynikających z
odrębnych uregulowań prawnych.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Zbioru wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle wykonywania niniejszego Zbioru
jest sąd według właściwości ogólnej.
4. Zbiór wchodzi w życie z dniem 01.03.2017
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