
Regulamin przesyłania i umieszczania materiałów Użytkowników
w serwisie i na stronie internetowej Telewizji Tetka Tczew

1. Właścicielem strony www.tetka.pl  jest firma Telkab z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Jagiellońska 55, 
prowadząca lokalną stację telewizyjną Telewizja Tetka Tczew na podstawie koncesji nr 561/2014-TK, 
zwana dalej TELEWIZJĄ.

2. Telewizja umożliwia przesyłanie przez Użytkowników materiałów tekstowych, zdjęć, grafik i 
filmów, które mogą być publikowane w programie telewizyjnych lub/i na stronie www.tetka.pl na 
zasadach zamieszczonych w niniejszym Regulaminie.

3. Przed zamieszczeniem materiału należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu, zaakceptować 
jego postanowienia i zobowiązać się do ich przestrzegania.

4. Użytkownik przesyła materiał wyłącznie za pomocą formularza „Wyślij plik” na stronie 
www.tetka.pl. 

5. Przekazując materiał Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i 
terytorialnie publikację oraz przetwarzanie przesłanego materiału i upoważnia Telewizję do 
wykorzystywania materiału na różnych polach eksploatacji (w szczególności: publiczne 
odtwarzanie, wielokrotną emisję, wprowadzenie do sieci oraz pamięci komputera).

6. Użytkownik upoważnia Telewizję do decydowania o sposobie oznaczenia materiałów oraz 
możliwości ich opisu.

7. Użytkownik przesyłając materiał zapewnia, że posiada wszelkie prawa autorskie do dysponowania 
plikami i nie są one obciążone prawami osób trzecich.

8. Użytkownik gwarantuje, że informacje zawarte w materiale są prawdziwe i nie wprowadzają nikogo
w błąd, a osoby występujące w materiale wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku na 
stronie Telewizji oraz innych polach eksploatacji.

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w materiale treści oraz ewentualne 
naruszenie praw osób trzecich.

10. Użytkownik oświadcza, że materiał nie zawiera fragmentów utworów słownych i słowno-
muzycznych, do których nie posiada praw autorskich, a także, że nie zawiera treści o charakterze 
naruszających prawo (w szczególności: treści pornograficznych, wzywających do nienawiści 
rasowej, etnicznej, wyznaniowej, obrażających uczucia religijne, propagujących piractwo, itp.)

11. Materiały zawierające spam, nie zamówioną informację handlową oraz treści i/lub elementy 
graficzne o charakterze reklamowym lub promocyjnym nie będą publikowane.

12. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu przesłania na rzecz Telewizji materiału, 
pełną i nieograniczoną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, zwalniając Telewizję w tym zakresie.

13. W związku z prawidłowym funkcjonowaniem materiału, możliwością bezkolizyjnego odtwarzania, 
Użytkownik zobowiązany jest przesyłać materiał o maksymalnej wielkości 30MB w jednym z 
następujących formatów: avi, mow, mpg, wmv.

14. Telewizja zastrzega sobie prawo do technicznej ingerencji (obróbki cyfrowej) w materiał, 
dostosowania wiadomości, zdjęcia, grafiki lub innego materiału do wymogu strony internetowej lub
emisji w programie, a także prawo skracania, cięcia, przerabiania materiału, łączenia go z innymi nie 
naruszając ogólnego przekazu i treści.

15. Telewizja zastrzega sobie prawo do niepublikowania nadesłanego materiału bez konieczności 
uzasadnienia.

16. Jakiekolwiek dane osobowe Użytkownika są przetwarzane wyłącznie w celach związanych ze 
świadczeniem usług dostępnych na stronie lub w Programie Lokalnym.

17. Telewizja będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o ochronie danych osobowych.

18. Wszelkie pytania należy kierować na adres tetka@tetka.pl.
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