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I. Wstęp  
Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania platformy internetowej erbo-

ok.pl. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania platformy, 

prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatorów, a także osób działających w ich 
imieniu, zasady odpowiedzialności Administratora, Klientów, oraz osób działających 

w ich imieniu. 

Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Operatorów i 

Klientów, usług polegających na zapewnieniu technicznej platformy umożliwiającej 
nawiązywanie kontaktu Operatorom i Klientom, składanie zapytań dotyczących re-

zerwacji i dokonywanie rezerwacji. 

 
II. Definicje  
Administrator - właściciel platformy erbook.pl oraz Bazy Danych - firma Polska 

Agencja Edukacyjna z siedzibą w Poznaniu. 

 
Platforma - strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem 

sieci Internet, do których prawa przysługują firmie Polska Agencja Edukacyjna i któ-

re dostępne są pod adresem głównym erbook.pl. 

 
Baza Danych - baza danych poszczególnych Escape roomów , której producentem 

jest Administrator, i do której majątkowe prawa autorskie przysługują Administrato-

rowi. 

 
Moderator - osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora, które dbają o 

prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak również po-

dejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzega-

nia Regulaminu przez Użytkowników, Przedstawicieli, Operatorów. 

 
Operator - osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub oso-

ba fizyczna, prowadząca działalność w zakresie prowadzenia Escape roomu jako 

jego właściciel lub na podstawie innego tytułu prawnego i będąca przedsiębiorcą w 

rozumieniu odpowiednich przepisów.  
Operatorem zarejestrowanym w Serwisie może być każda osoba fizyczna lub 

prawna, jak również jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca 

działalność w zakresie prowadzenia Escape roomu jako jego właściciel lub na pod-

stawie innego tytułu prawnego, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednich 
przepisów. 

 
Przedstawiciel Operatora - osoba fizyczna, odpowiednio umocowana do repre-

zentowania Operatora w zakresie wszystkich czynności dokonywanych na Platfor-

mie, która została wskazana w procesie zakładania lub zmiany Konta na Platformie 

i każda inna osoba reprezentująca Operatora, korzystająca z Platformy z użyciem 

Konta Operatora. Przedstawicielem Operatora może być każda osoba fizyczna, 
mająca prawo do reprezentowania Operatora co najmniej w zakresie niezbędnym 



 

 

do dokonania rejestracji oraz składania oświadczeń woli i wiedzy w zakresie korzy-

stania z funkcjonalności Platformy i umieszczania w nim materiałów, w tym fotogra-

fii, oraz korzystania z ewentualnych usług dodatkowych oferowanych przez Admini-

stratora, która ukończyła 16 lat, zaakceptowała postanowienia Regulaminu oraz 
podała swoje dane w trakcie procedury rejestracji lub zmiany Przedstawiciela Ope-

ratora. 

 
Klient - osoba fizyczna, Użytkownik Platformy, którego celem jest korzystanie z 

wszystkich usług Platformy poza usługami, które dostępne są wyłącznie dla Opera-

tora 

 
Konto Operatora - miejsce na Platformie, w którym zarejestrowany i zalogowany 

Przedstawiciel Operatora (Operator), działający w imieniu Operatora, może wpro-

wadzić, modyfikować lub usuwać dane, fotografie lub dodatkową prezentację ER. 

Na  Koncie Operatora widoczne jest saldo środków zasilane przez Przedstawiciela 

Operatora (Operatora) służące do pozycjonowania danego ER. Konto może doty-
czyć więcej niż jednego ER, jeżeli są one prowadzone przez tego samego Operato-

ra. Operator może posiadać nie więcej niż jedno Konto dla każdego ER. 

 
Login - nadana podczas rejestracji na Platformie nazwa Operatora, której Przed-

stawiciel Operatora używać będzie podczas uzyskiwania dostępu do Konta Opera-

tora. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z 

obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Operato-

ra ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie. 
 
Escape room (ER) - jeden, niezależny pokój. 

 
Regulamin - niniejszy regulamin Platformy. 

 
Ban - trwała lub czasowa, w zależności od uznania Administratora (Moderatora), 

blokada dostępu Operatora lub Przedstawiciela Operatora, który naruszył postano-

wienia Regulaminu, Konta lub poszczególnych elementów Platformy, w zależności 
od sytuacji, czasowe lub trwałe usunięcie informacji o Operatorze, ER lub wszyst-

kich ER Operatora;  

 
III. Zasady ogólne korzystania z Platformy:  
Przedstawiciel Operatora, działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego przez 

siebie Operatora, może: 

- zmienić lub usunąć dane Operatora oraz ER za pomocą opcji Konta Operatora, 

- korzystać z Platformy i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 
zasadami Regulaminu. 

Przedstawiciel Operatora (reprezentowany przez niego Operator) zobowiązani są 

do uzyskania odpowiednich praw i zgód na umieszczenie na Platformie jakichkol-
wiek materiałów, w szczególności fotografii. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów 

na Platformie przez  Przedstawiciela Operatora (Operatora) jest równoznaczne z 

oświadczeniem, że Przedstawiciel Operatora (Operator) posiadają w tym zakresie 

niezbędne prawa i zgody. 
Przedstawiciel Operatora (Operator) są zobowiązani w szczególności do: 



 

 

- powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić 

funkcjonowanie Platformy oraz powstrzymywania się od korzystania z Platformy i 

jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych  Operatorów, Administratora lub 

Moderatorów, 
- przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw 

wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów 

użytkowych i przemysłowych innych osób, 

- powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność użyt-
kowników Platformy, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania 

informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepi-

sy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu. 

Niedozwolone jest wykorzystywanie Platformy i jego funkcjonalności do celów in-
nych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Platformy, a w szczególności niedo-

zwolone jest: 

- prowadzenie przez Przedstawiciela Operatora (Operatora) działalności reklamo-

wej lub promocyjnej wykraczającej poza informowanie o ER, związanych z ER 
usługach Operatora i związanej z tym ofertą, 

- prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej; 

rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej, 

- podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w 
szczególności szkodę Administratora, innych Operatorów lub osób trzecich, 

- umieszczanie na Platformie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd infor-

macji dotyczących Operatora lub ER, jak również innych Operatorów lub ER, 

- umieszczanie na Platformie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Re-
gulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, w tym 

materiałów wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra 

osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie 

poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, 
wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, 

- umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie, 

- umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Platformy. 

- sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Operatora z Admini-
stratorem lub Moderatorem lub ich działaniem, 

- podszywanie się pod innych Operatorów, podawanie lub sugerowanie niepraw-

dziwej tożsamości Operatora, 

- umieszczanie na Platformie porównań ER lub usług oferowanych przez różnych 
Operatorów. 

Operator i działający w jego imieniu Przedstawiciel Operatora ponoszą pełną od-

powiedzialność za sposób korzystania odpowiednio z Konta Operatora, Konta 

Użytkownika i Platformy oraz jego skutki. 
Za niestosowanie się do Regulaminu przez Przedstawiciela Operatora (Operatora)  

może zostać nałożony Ban. 

Jeżeli dotyczący części funkcjonalności Platformy Ban nie spowoduje zaprzestania 
naruszania postanowień Regulaminu, dostęp do Platformy może zostać trwale za-

blokowany. W zależności od sytuacji, mogą również zostać usunięte z Platformy 

wszystkie informacje o Operatorze, Escape roomie lub wszystkich Escape roomach 

Operatora. 



 

 

Administrator, w tym działający w jego imieniu Moderator, może usunąć materiały 

umieszczone na Platformie, w jakikolwiek sposób nie spełniające lub naruszające 

postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Przedstawiciela 

Operatora czy też Operatora. 
 
IV. Rejestracja  

Rejestracja Konta Operatora polega na: 

zgłoszeniu ER i Operatora do bazy danych pod adresem www.erbook.pl poprzez po-
danie wskazanych tam informacji podstawowych, w tym numeru kontaktowego do-

konującego rejestracji Przedstawiciela Operatora, 

podaniu przez rejestrującego Przedstawiciela Operatora co najmniej podstawowe-

go zakresu informacji o Operatorze i ER, 
przesłaniu Przedstawicielowi Operatora przez Administratora Loginu i hasła umoż-

liwiającego dostęp do Konta Operatora. 

Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji na Platformie, której skutkiem jest za-

łożenie Konta, Przedstawiciel Operatora (Operator) zapewnia i oświadcza, iż zapo-
znał się i zaakceptował treść całego Regulaminu i zobowiązuje się do jego prze-

strzegania, w imieniu własnym oraz Operatora. 

Administrator w każdym momencie, w przypadku wątpliwości co do tożsamości lub 

umocowania Przedstawiciela Operatora lub też naruszenia przez Przedstawiciela 
Operatora przepisów lub zasad Regulaminu, lub też zgłoszenia skarg lub roszczeń 

osób trzecich, może zwrócić się do Operatora o potwierdzenie, we wskazanej przez 

Administratora formie, tożsamości oraz zakresu upoważnienia Przedstawiciela 

Operatora, jak również powiadomić Operatora o działaniach Przedstawiciela Ope-
ratora. Administrator może czasowo zablokować Konto Operatora, do czasu uzy-

skania żądanego potwierdzenia i informacji lub podjęcia przez Operatora działań w 

zawiązku z niewłaściwym zachowaniem Przedstawiciela Operatora. 

Administrator w każdym momencie, w przypadku wątpliwości co do prawdziwości 
lub rzetelności danych Escape roomu, może zwrócić się do podmiotu ubiegającego 

się o rejestrację Konta, o udokumentowanie, we wskazanej przez Administratora 

formie, tytułu prawnego, na podstawie którego podmiot ubiegający się o rejestrację 

Konta, korzysta z Escape roomu. Administrator może czasowo wstrzymać rejestra-
cję Konta podmiotu ubiegającego się o rejestrację ER, do czasu uzyskania żąda-

nego potwierdzenia lub do czasu uzyskania zgody na przetwarzanie danych oso-

bowych, objętych treścią w/w potwierdzenia. 

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji na Platformie lub zało-
żenia Konta, w szczególności w sytuacji, gdy osoba dokonująca rejestracji posiada-

ła już uprzednio Konto na Platformie, które z jakiegokolwiek powodu zostało usu-

nięte lub zablokowane lub też na Koncie mają zostać umieszczone informacje do-

tyczące ER, który był już prezentowany w ramach innego Konta, które zostało usu-
nięte lub zablokowane. W takim przypadku Administrator może również zabloko-

wać istniejące Konto. 

Z chwilą zrealizowania procedury rejestracji przez Operatora zawierana jest przez 
niego umowa z Administratorem dotycząca usług świadczonych w ramach Platfor-

my, na warunkach określonych w Regulaminie. 

Rejestrując się na Platformie, Przedstawiciel Operatora (Operator) wyrażają zgodę 

na publikowanie numeru IP, Loginu, miejsca i czasu aktywności na Platformie (np. 
przy dodanych materiałach lub recenzjach) 

http://www.erbook.pl/


 

 

Przedstawiciel Operatora (Operator) zobowiązani są do podania, zarówno w proce-

sie rejestracji, jak i w każdym czasie korzystania z Platformy, informacji prawdzi-

wych i rzetelnych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych podanych 

danych może skutkować Banem. 
Ostatnim warunkiem prawidłowej rejestracji jest uzupełnienie środków - salda, czyli 

wpłatę na konto Administratora poprzez zewnetrznego operatora minimalnej kwoty. 

Wysokość minimalnej kwoty ustalana jest w osobnym regulaminie. 

 
V. Konto  
Konta Operatorów na Platformie dostępne są dla tych Operatorów, którzy uzupeł-

niają swoje środki służące do pozycjonowania ER. 

Konta nie używane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 6 mie-
sięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powia-

domienia. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Przedstawiciela Operatora (Operatora) 

zasad Regulaminu, jego Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczaso-
wo), bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fak-

cie Przedstawiciela Operatora (Operatora). 

Przedstawiciel Operatora (Operator) mogą zażądać usunięcia swojego Konta. Po 

usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia. W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach Administrator może zezwolić na ponowne założenie Konta przez 

tego samego Operatora. 

Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiado-

mości wysłanej na adres poczty elektronicznej odpowiednio Przedstawiciela Opera-
tora oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych. 

Moderator Platformy ma prawo nałożyć Ban na Konto Operatora w przypadku 

stwierdzenia naruszenia Regulaminu. 

Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu 
poczty elektronicznej podanej odpowiednio przez  Przedstawiciela Operatora, po-

chodzą odpowiednio od Przedstawiciela Operatora, oraz że czynności dokonane 

przez osobę zalogowaną na Platformie z pomocą Loginu i Hasła, zostały dokonane 

odpowiednio przez  Przedstawiciela Operatora. 
Dokonując jakiejkolwiek czynności związanej z Platformą Przedstawiciel Operatora 

działa w imieniu i na rzecz reprezentowanego przez niego Operatora. Podejmując 

czynności Przedstawiciel Operatora oświadcza, że jego umocowanie obejmuje da-

ną czynność. Przedstawiciel Operatora ponosi odpowiedzialność zarówno wobec 
Administratora, Operatora jak i osób trzecich. 

Wszelkie informacje umieszczane na Platformie muszą być prawdziwe, rzetelne i 

nie mogą wprowadzać w błąd. Informacje powinny być aktualizowane w miarę po-

trzeby. Informacje muszą być aktualizowane w przypadku istotnych zmian, takich 
jak np. czasowa przerwa w prowadzonej działalności. 

Konto powinno zawierać co najmniej dane o Operatorze i ER oznaczone jako obo-

wiązkowe. Konto nie zawierające pełnych danych obowiązkowych może zostać za-
blokowane lub usunięte. 

Prezentacja ER może zawierać informacje dotyczące ER, świadczonych w związku 

z ER usług, związanej z ER ofercie i promocjach. Informacje i inne materiały nie 

mogą dotyczyć kwestii nie związanych z ER. 



 

 

Informacje i inne materiały umieszczane na Platformie nie mogą naruszać posta-

nowień Regulaminu. 

Administrator świadomie nie udostępni Loginu i Hasła osobom trzecim, o ile nie bę-

dzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa. Administrator nie ponosi żadnej od-
powiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu 

do Konta Operatora bez świadomego udziału Administratora. 

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieupraw-

nione użycie danych lub materiałów umieszczonych na Platformie, w szczególności 
w ramach Konta Operatora, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym 

dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału 

Administratora. 

 
VI. Fotografie  
Przedstawiciel Operatora zamieszczając na Platformie fotografie oświadcza, w 

imieniu własnym oraz reprezentowanego Operatora że: 

- Operator posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowied-
niej licencji, pozwalające na opublikowanie fotografii w Serwisie i publiczne udo-

stępnienie jej w ten sposób przez niego. 

- fotografia ani jej zamieszczenie i udostępnienie na Platformie nie narusza praw 

osób trzecich. 
- fotografia przedstawia ER, jego otoczenie lub atrakcję, opisaną przez Przedstawi-

ciela Operatora. 

- udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo li-

cencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie fotografii, publicz-
ną prezentację w prowadzonych przez Administratora serwisach, a także w innych 

mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form 

reklamy wizualnej - na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 
z późn. zm.). 

- zezwala na korzystanie ze swojego wizerunku ujawnionego w zdjęciach w ramach 

korzystania z tych materiałów na warunkach wynikających z niniejszego Regulami-

nu, jak również oświadcza, że uzyskał zgodę na złożenie oświadczenia o zezwole-
niu na korzystanie z wizerunku od wszystkich innych możliwych do zidentyfikowa-

nia osób, których wizerunki zostały ujawnione w materiałach i wyraża analogiczną 

zgodę w ich imieniu. 

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wizerunku. 
Dane osobowe w zakresie wizerunku przechowywane będą do momentu odwołania 

zgody. Operator oświadcza również, że uzyskał zgodę na powierzenie przetwarza-

nia danych w zakresie wizerunku od wszystkich innych możliwych do zidentyfiko-

wania osób, których wizerunki zostały ujawnione w materiałach i wyraża analogicz-
ną zgodę w ich imieniu. 

Z tytułu udzielenia Administratorowi powyższych licencji Operatorowi nie przysługu-

je wynagrodzenie. 
Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania fotografii, bez wcześniejszego 

informowania o tym fakcie. 

Fotografia może być poddana akceptacji przez Moderatora Serwisu. W takim przy-

padku Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem, w ja-
kim powinien zweryfikować fotografię. 



 

 

Moderator ma prawo nie zamieścić fotografii bez konieczności podawania przyczy-

ny. 

Fotografie zamieszczane powinny być w formacie .JPG oraz nie powinny być "cięż-

sze" niż 2 MB, a także mniejsze niż 640px szerokości lub 480px wysokości. 
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzy-

stanie przez osoby trzecie umieszczonych na Platformie fotografii. Ryzyko oraz 

ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Operator. 

Zabronione jest również zamieszczanie fotografii o zabarwieniu erotycznym lub 
pornograficznym. Administratorzy mogą usunąć fotografie subiektywnie uznane 

przez nich za niewłaściwe, bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia o tym 

fakcie. Uporczywe zamieszczanie fotografii naruszających Regulamin skutkować 

może Banem Konta. 
 
VII. Zasady rezerwacji ER 
Klient ma możliwość rezerwacji ER za pośrednictwem Platformy zawierając umowę 

o świadczeniu usług bezpośrednio z Operatorem. Klient dokonując rezerwacji 
oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na przetwa-

rzanie jego danych osobowych podanych podczas rezerwacji zgodnie z zapisami 

niniejszego Regulaminu. 

Klient ma prawo do wyboru sposobu płatności: płatność na miejscu lub szybki prze-
lew on-line przy czym w tym wypadku ponosi koszty takiego przelewu w wysokości 

1,9 % wartości kwoty przelewu. Sposób oraz możliwość anulowania rezerwacji 

ustala Klient bezpośrednio z Operatorem. 

 
 

 

VIII. Oceny i opinie 
Klient  może dodać swoją pisemną ocenę i opinię dotyczącą konkretnego ER, na 

podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług konkretnego 

ER w oparciu o konkretną datę. Ocenę i opinię może dodać tylko jeden przedstawi-

ciel grupy Klientów, która odwiedziła dany ER, wykorzystując procedurę wystawia-
nia ocen i opinii w oparciu o otrzymany na swoją skrzynkę mailową link, który prze-

kieruje Klienta na specjalna stronę związaną z wystawianiem ocen i opinii.  

Ocena to nic innego jak przyznanie punktów w skali od 1 do 5 wykorzystując przy 

tym grafikę gwiazdek, przy czym jedna gwiazdka to najniższa ocena, 5 gwiazdek 
najwyższa. 

Opinia to krótki tekst opisujący wrażenia z pobytu w ER, powinna: 

- zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do ER i 

związanych z nim usług. 
Opinia dotycząca ER nie może: 

- zawierać treści wskazanych w punkcie III lub innej części Regulaminu jako niedo-

zwolone; 

- zawierać treści niezwiązanych z merytoryczną oceną ER i związanych z nim usług 
we wskazanym w opinii czasie, wyrażoną na podstawie własnych doświadczeń. 

Dodając recenzję Klient oświadcza, że recenzja jest oparta na jego własnych do-

świadczeniach i przedstawia jego rzeczywiste zdanie na temat opisywanego ER. 

Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wystawionych ocen i opinii oraz 
do ich usuwania w przypadku złamania zasad określonych w punkcie VII. 

 



 

 

IX. Płatności on-line 
Jeśli Klient wybierze opcję płatności on-line - szybki przelew, ponosi jego koszty w 

wysokości 1,9% wartości kwoty przelewu. Pieniądze przekazywane są na konto 

operatora przelewów a dalej na konto Administratora. Administrator w przeciągu 3 
dni od daty wpływy danej kwoty na swoje konto, przekaże tą kwotę na wskazane 

wcześniej  konto Operatora, nie pobierając przy tym żadnej prowizji. Aby płatność 

on-line działała na danym Koncie Operatora, Operator musi wyrazić na to zgodę. 

 
X. Baza danych  

Wyłączne prawo do bazy danych ER oraz innych baz danych udostępnianych za 

pośrednictwem Platformy przysługuje Administratorowi. Użytkownicy Platformy 

uprawnieni są do normalnego korzystania z bazy danych na użytek własny oraz 
pobierania nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości. Użytkownicy 

Platformy uprawnieni są do wyszukiwania, za pomocą wyszukiwarek udostępnio-

nych w ramach Platformy, poszczególnych elementów bazy danych, oraz następnie 

ich kopiowania na potrzeby własne. Nie jest dozwolone powtarzające się i systema-
tyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i 

powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta bazy 

danych - Administratora. Nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów bazy danych 

wykraczających poza normalny użytek osobisty lub wskazujące na zamiar nieu-
prawnionego wtórnego ich wykorzystania. Nie jest dozwolone korzystanie z "robo-

tów" ani jakichkolwiek programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących 

elementy bazy danych. Przypominamy, że osoba pobierająca dane lub wtórnie wy-

korzystująca w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom, 

podlega karze grzywny. Ponadto, niezależnie od tego Administratorowi przysługuje 

prawo do żądania zaniechania naruszenia, naprawienia jego skutków, zapłaty od-

szkodowania oraz wydania uzyskanych przez naruszającego korzyści. Nieupraw-
nione wykorzystanie bazy danych lub jej fragmentów w działalności gospodarczej 

może również stanowić naruszenie innych stosownych przepisów. W przypadku 

zamiaru wykorzystania bazy danych lub jej istotnych fragmentów w zakresie wykra-

czającym poza uprawniony użytek własny, prosimy o kontakt z Administratorem w 
celu ewentualnego uzyskania indywidualnej zgody.  

 
XI. Postanowienia dodatkowe  
Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowa-
ne na łamach Platformy przez  Operatorów, ani inne osoby korzystające z Platfor-

my, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii. 

Administrator nie udostępni w żaden inny sposób ani innym zakresie, niż to wynika 

z celu Platformy oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o  
jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Admini-

stratorowi takie działanie i jednocześnie Administrator zapewnia o podejmowaniu 

wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w 
sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporzą-

dzeniami wydanymi na jej podstawie. 

Administrator jako właściciel i zarządca Platformy dołoży wszelkich starań, aby 

Platforma oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w 
sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowie-



 

 

dzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub nie-

dozwoloną ingerencją Operatorów lub osób trzecich. 

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego 

wyłączenia Platformy w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadza-
nia konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Operatorów. 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez 

osoby trzecie, a także za pobieranie fotografii i innych materiałów z Platformy i 

umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez 
osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fo-

tografii i innych materiałów z Platformy. 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Platformy zgroma-

dzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią 
sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich. 

Administrator nie gwarantuje właściwego działania Platformy przy użyciu sprzętu 

komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Operatora, oraz nie 

ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Platformy na taki sprzęt kompute-
rowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody. 

Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na Platformie informacji o 

Operatorach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam 

sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem 
Platformy. 

Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powie-

lanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informa-

cji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych na Platformie, za wyjątkiem 
przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w 

szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 

24 poz. 83). 

Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania na Platformę we wszelkich jej 
płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które oka-

żą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Platformy, w 

związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych 

bądź też zagrażających prawom lub interesom Operatorów, Administratora albo 
uzasadnionym interesom osób trzecich. W szczególności Administrator zastrzega 

sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywa-

nych na Platformę przez Operatorów, dla wykazywania ich pochodzenia z Platfor-

my, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób 
niezgodny z wolą Operatorów przez osoby do tego nieupoważnione. Każdy 

Operator może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich roz-

wiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie 

mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać 
uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich. 

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości 

wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Platformą, bez konieczności 
uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Operato-

rów. 

Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Platformy mogą być kierowane do 

Administratora (Moderatora) pod adres e-mail kontakt@erbook.pl.  
 



 

 

XII Dane osobowe 
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie 

danych osobowych jest Polska Agencja Edukacyjna Michał Kopeć ul. Św. Marcin 

43, 61-806 Poznań NIP 7841625305. 
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są 

odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszcze-

gólnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej). 

Uprawnienia. 
RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarza-

niem Twoich danych osobowych: 

 1. prawo dostępu do danych osobowych, 

 2. prawo do sprostowania danych osobowych, 
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, 

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, 

 6. prawo do przenoszenia danych, 
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli tako-

wą zgodę wyraziłeś. 

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo 
w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej 

strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie 

są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności 

przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, 
by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych 

wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia. 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - 

jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się 
naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia 

skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji 

o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. 
Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kontakt@lockme.pl. Dołożyliśmy jed-

nak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przed-

stawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz 

wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem 
Twoich danych osobowych.  

Bezpieczeństwo. 

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Za-

pewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobo-
wych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe 

są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem 

do nich przez osoby do tego nieupoważnione.  
Odbiorcy danych. 
Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli 

podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych. 



 

 

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwa-

rantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych oso-

bowych wymaganych przez przepisy prawa. 

Cele i czynności przetwarzania: 
Konto Operatora 

Zakładając Konto Operatora, musisz podać dane niezbędne do założenia konta, 

takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu. Podanie 

danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji da-
nych konta możesz podać swoje dalej idące dane. 

Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu za-

łożenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elek-

troniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy 

zdecydujesz się usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte. Pamiętaj 

jednak, że usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach 

złożonych przez Ciebie z wykorzystaniem konta. 
W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W 

każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci 

również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.  

Rezerwacja pokoju. 
Rezerwując pokój escape room za pośrednictwem Platformy, musisz podać swoje 

dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail 

i numer telefonu. 

Rezerwując ER za pośrednictwem Platformy, zawierasz umowę bezpośrednio z 
Operatorem. W związku z tym, administratorem twoich danych osobowych poda-

nych w formularzu zamówienia jest również Operator Oznacza to, że w zakresie 

realizacji złożonego zamówienia niezależnymi od siebie administratorami twoich 

danych osobowych są dwa podmioty – Operator oraz Administrator. Zamówienie 
realizowane jest przez Operatora, w związku z czym Administrator przetwarza dane 

wyłącznie w zakresie przechowywania ich w swojej bazie. Dane będą przechowy-

wane w bazie przez czas funkcjonowania serwisu.  

Kontakt e-mailowy. 
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również 

przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazu-

jesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści 

wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. 

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zaini-

cjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontak-
tu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby we-

wnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jedno-
znacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przed-

stawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwi-

zacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uza-

sadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi 
roszczeniami z Twojej strony. 



 

 

 
XIII. Zmiana Regulaminu  
Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. O zmianie Regula-

minu Administrator zawiadomi Operatorów i Klientów poprzez zamieszczenie ko-
munikatu na Platformie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od 

umieszczenia zmienionego Regulaminu na Platformie. 

W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Operator może poinformować 

o tym Administratora w terminie 7 dni od dnia informacji o zmianie, co spowoduje 
likwidację Konta. 
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