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XVI ROZDZIAŁ O CZYMŚ TAM

ZAŁĄCZNIK NR 4
do „Ogólnych zasad zamawiania przez konsumentów usług ogłoszeniowych
za pomocą poczty elektronicznej”
WSPOMNIENIA – USŁUGA DLA KONSUMENTÓW

1. Określenia użyte w tym Załączniku oznaczają:

Regulamin – „Ogólne zasady zamawiania przez konsumentów usług ogłoszeniowych za pomocą poczty
elektronicznej”;

Serwis – prowadzony przez Wydawcę tematyczny serwis internetowy zawierający Wspomnienia, dostępny
pod aktualnym adresem URL: http://wspomnienia.wyborcza.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami
do tego adresu, a także pod adresami będącymi uzupełnieniem lub kontynuacją oraz każdym adresem, który
go zastąpi;

Wspomnienie – zamieszczane zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika ogłoszenie związane
ze śmiercią lub rocznicą śmierci osoby, które ma postać wspomnienia o osobie zmarłej;

Usługa – usługa polegająca na zamieszczeniu Wspomnienia w Serwisie;

Cennik – cennik Wydawcy, udostępniany Serwisie oraz u Wydawcy;

Znaczenie innych pojęć, użytych w niniejszym Załączniku, jest wyjaśnione w Regulaminie.

Niniejszy Załącznik reguluje świadczenie usług konsumentom i nie ma zastosowania, jeżeli podmiot zamawiający
Usługę nie jest konsumentem.

1. Wydawca zobowiązuje się do zamieszczenia Wspomnienia w Serwisie w dniu wskazanym w umowie,
nie wcześniej jednak niż następnego Dnia roboczego licząc od dnia zawarcia Umowy. W przypadku, gdy
Ogłoszeniodawca zamówi usługę dodatkową polegającą na zamieszczeniu przez dział obsługi Serwisu treści
Wspomnienia w Serwisie, Wspomnienie zostanie zamieszczone w terminie dwóch Dni roboczych od przekazania
przez Ogłoszeniodawcę treści Wspomnienia Wydawcy.

2. Usługa świadczona jest przez czas oznaczony 3 lat, licząc od zamieszczenia Wspomnienia w Serwisie.

3. Ze względu na to, że Serwis zawiera funkcjonalność umożliwiającą użytkownikom Serwisu dodawanie wpisów
dotyczących zmarłej osoby oraz funkcjonalność polegającą na dodawaniu wirtualnych zniczy, Ogłoszeniodawca
może złożyć dyspozycję, zgodnie z którą, dodanie wpisu lub wirtualnego znicza będzie wymagało każdorazowej
akceptacji Ogłoszeniodawcy. O wpisach i wirtualnych zniczach zgłoszonych do akceptacji, Wydawca poinformuje
Ogłoszeniodawcę pocztą elektroniczną na wskazany przez Ogłoszeniodawcę adres poczty elektronicznej.

4. Wysokość opłaty za Usługę zawiera Cennik.

1. Usługa jest realizowana zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Załączniku i z obowiązującymi
przepisami prawa, z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów. Zwracamy
Państwa uwagę, że zamawiane przez Państwa Wspomnienia nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami
współżycia społecznego. W związku z tym, przed zamówieniem Wspomnienia muszą Państwo upewnić się,
że jest ono zgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego, a w razie wątpliwości – wstrzymać się z jego
zamówieniem do czasu ich wyjaśnienia. W przypadku odmowy zamieszczenia Wspomnienia z powodu jego
sprzeczności z prawem lub zasadami współżycia społecznego, zwrócimy uprzednio dokonaną przez Państwa
zapłatę za Usługę.

2. Jeżeli Wspomnienie objęte Zamówieniem zawiera wizerunek osoby zmarłej, będziemy od Państwa oczekiwali
złożenia na piśmie oświadczenia o treści określonej w Załączniku A do niniejszego Załącznika.

I. OKREŚLENIA

II. WYŁĄCZENIE STOSOWANIA NINIEJSZEGO ZAŁĄCZNIKA DO USŁUG ŚWIADCZONYCH PODMIOTOM NIE BĘDĄCYM KONSUMENTAMI

III. ZAKRES USŁUGI

IV. WARUNKI REALIZACJI

http://wspomnienia.wyborcza.pl
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1. Wspomnienie zamieszczane jest w Serwisie w formacie html.

2. Przy zamawianiu Wspomnienia prosimy o podanie poniższych informacji:

– imię i nazwisko, płeć, data urodzenia oraz data śmierci osoby, której dotyczy Wspomnienie
– treść Wspomnienia o maksymalnej długości 2500 znaków
– opiekun Wspomnienia – to określenie będzie wyświetlane na stronie Wspomnienia
– szablon strony – szata graficzna, w jakiej zostanie zamieszczone Wspomnienie; do wyboru jest jedna z trzech

szat graficznych – „neutralna”, „poważna” i „delikatna”.

3. Wspomnienie może być wzbogacone o dodatkowe informacje, które będą widoczne na stronie Wspomnienia:

– tytuł
– znany jako – pole wypełniane w przypadku osoby powszechnie znanej
– sentencja
– miejsce urodzenia
– miejsce śmierci
– miejsce pochówku
– zdjęcie osoby zmarłej o maksymalnej szerokości 296pikseli.

4. Sposób prezentacji Wspomnień:

a) Wspomnienia osób powszechnie znanych prezentowane będą na odrębnej liście Wspomnień. Lista
Wspomnień osób powszechnie znanych znajduje się nad listą pozostałych Wspomnień i zawiera
jednocześnie nie więcej niż 10 Wspomnień oraz odnośnik „Więcej”, kierujący do strony zawierającej listę
wszystkich Wspomnień dotyczących osób powszechnie znanych. Kolejność Wspomnień na liście
Wspomnień osób powszechnie znanych ustalana jest chronologicznie. Wspomnienie będzie zawierało
odnośnik odsyłający do strony Serwisu zawierającej pełną treść Wspomnienia. Dodatkowo Wspomnienia
osób powszechnie znanych będą prezentowane w niezmienionej formie, na stronie głównej serwisu
Nekrologi.Wyborcza.pl,

b) Wspomnienia dotyczące osób innych niż powszechnie znane zamieszczane będą na stronie głównej Serwisu
poniżej Wspomnień dotyczących osób powszechnie znanych. Lista Wspomnień dotyczących osób innych niż
powszechnie znane zawiera jednocześnie nie więcej niż 10 Wspomnień oraz odnośniki do kolejnych stron,
które zawierają listę wszystkich Wspomnień dotyczących osób innych niż powszechnie znane.

V. DODATKOWE INFORMACJE

ZAŁĄCZNIK A DO ZAŁĄCZNIKA NR 4

OŚWIADCZENIE

W związku z zamawianiem zamieszczenia Wspomnienia w Serwisie Wspomnienia.Wyborcza.pl zawierającego
wizerunek Osoby Zmarłej niniejszym oświadczam Wydawcy serwisu Wspomnienia.Wyborcza.pl, że:

1. przedstawione w treści Wspomnienia informacje dotyczące Osoby Zmarłej są zgodne z prawdą,
2. jestem uprawniona (y) do dysponowania wizerunkiem Osoby Zmarłej i do zamówienia jego rozpowszechnienia
we Wspomnieniu.

Data emisji:.................................

Zasięg emisji:..............................

....................................... ..........................................................
(miejscowość i data) (własnoręczny podpis Ogłoszeniodawcy)


