
Regulamin Chatbota Claudia Horoskop 

zwany dalej „Regulaminem”. 

  

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Nazwa Chatbota 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Chatbota, czyli zautomatyzowanego programu 

komputerowego Chatbot Facebook Messenger w serwisie Facebook pod adresem: 

https://www.facebook.com/MagazynClaudia/ lub za pośrednictwem aplikacji Messenger dla 

użytkownika https://m.me/MagazynClaudia, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu 

„Chatbot Claudia Horoskop”.   

 

2. Nazwa podmiotu administrującego Chatbotem Claudia i właściciel profilu Facebook 

Administratorem Chatbota  zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Administratorem 

Chatbota” oraz właścicielem profilu https://www.facebook.com/MagazynClaudia/ jest Burda Media 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-

483, REGON: 931051710. 

 

3. Dostęp do Chatbota Claudia 

Dostęp do Chatbota Claudia udostępniony jest w serwisie Facebook pod adresem: 

https://www.facebook.com/MagazynClaudia/ oraz za pośrednictwem aplikacji Messenger dla 

użytkownika  https://m.me/MagazynClaudia 

  

4. Użytkownicy  

Użytkownikiem Chatbota Claudia, zwanym w niniejszym Regulaminie „Użytkownikiem”, na 

warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie 

poniższe warunki:  

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych (pod warunkiem, że działa za zgodą przedstawiciela ustawowego),  

– posiada aktywne konto w serwisie Facebook,  

– posiada urządzenie spełniające wymagania punktu 8.1 niniejszego Regulaminu, w tym korzysta 

z urządzenia z dostępem do sieci Internet, korzysta z urządzenia z działającą przednią kamerą, 

korzysta z aplikacji Messenger Facebook zaktualizowanej do najnowszej obecnie wersji z 

wykluczeniem aplikacji Messenger Lite.  

  

5. Przed przystąpieniem do korzystania z Chatbota Claudia Horoskop Użytkownik zobowiązany jest 

zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem korzystania z Chatbota Claudia Horoskop jest 

akceptacja treści Regulaminu, której Uczestnik może dokonać po pierwszym uruchomieniu 

Chatbota Claudia. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 

określonych w nim zasad.  

6. Czas korzystania z Chatbota Claudia Horoskop 

Chatbot zostanie uruchomiony dnia 18.06.2018 r. i trwać będzie do 16.07.2018 r.  

 

FUNKCJONALNOŚCI dostępne w ramach Chatbota Claudia 
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7. W ramach Chatbota Claudia Horoskop Użytkownik może skorzystać z:    

– dostępu do darmowego horoskopu dziennego, który będzie otrzymywał każdego dnia w okresie 

18.06.2019 – 16.07.2019  

– dostępu do karuzeli z linkowaniem do artykułów - w poniedziałki i piątki linki do horoskopu 

tygodniowego i innych horoskopów 

– możliwości kontaktu z redakcją serwisu claudia.pl 

– możliwości wypisania się w każdym momencie z usługi Chatbota Claudia 

 

USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ   

8. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści 

zawartych w Chatbocie Claudia Horoskop. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są 

nieodpłatnie. Użytkownik może skorzystać z usługi jednorazowo z ograniczeniami wynikającymi z 

treści Regulaminu.  

8.1. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do Chatbota Claudia Horoskop wymaga sprzętu z 

dostępem do sieci Internet; z systemem Windows XP lub nowszym, Mac OS 9 lub nowszym 

(komputer), Android, iOS lub nowszym (urządzenie mobilne); z przeglądarką internetową Chrome w 

wersji min. 22, Firefox min. 42, Internet Explorer min. 9 lub Safari min. 6.0 , włączonej obsługi plików 

cookies i JavaScript. Za dostęp do sieci Internet operator, z usług którego korzysta Użytkownik może 

pobrać opłatę zgodnie z taryfą. Administrator Chatbota informuje, że z uwagi na publiczny charakter 

sieci Internet, korzystanie z Chatbota Claudia Horoskop może wiązać się z zagrożeniem pozyskania 

danych przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy Chatbota Claudia Horoskop powinni 

stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują takie zagrożenia, w szczególności poprzez 

stosowanie oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej.  

8.2. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, co do sposobu realizacji usługi opisanej 

w punkcie powyżej, w sposób wskazany w pkt 11 Regulaminu. Administrator Chatbota rozstrzyga 

reklamacje w sposób i w terminie wskazanym w pkt 12 Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się nie 

dostarczać za pośrednictwem usługi, opisanej w punkcie 7 powyżej, treści o charakterze bezprawnym. 

Użytkownik może wypowiedzieć usługi elektroniczne, wskazane w punkcie 7 powyżej, w każdym 

czasie poprzez usunięcie konwersacji z Chatbotem Claudia Horoskop. W takim przypadku Użytkownik 

straci możliwość przeczytania historycznych wiadomości wymienionych w Chatbocie Claudia 

Horoskop.  

  

DANE OSOBOWE  
9. Przetwarzanie danych Użytkowników Chatbota Claudia Horoskop odbywa się w zakresie 
określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 
 
9.1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe 

podane przez Użytkownika, w szczególności imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, jest Burda 
Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-
mail: kontakt@burdamedia.pl. 

 
9.2. Szczegółowe informacje dotyczące danych Użytkownika dostępne są pod następującym 

adresem: https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_chatbot.pdf. 

  

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO  

10. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkowników na piśmie na adres: BURDA MEDIA 

POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawa 02-674, Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: 

recepcja@burdamedia.pl  z dopiskiem w tytule „Chatbot Claudia Horoskop - reklamacja”  

mailto:kontakt@burdamedia.pl
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11. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu 

wpłynięcia reklamacji do Administratora Chatbota włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku 

reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez  e-mail, odpowiedź zostanie wysłana na adres 

e-mail wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego rodzaju 

dane kontaktowe). Fakt skorzystania lub nieskorzystania z trybu postępowania reklamacyjnego ani 

wynik rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa do dochodzenia nie 

zaspokojonych roszczeń w drodze postępowania sądowego.   

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

12.  Niniejszy Regulamin udostępniony jest Użytkownikom Chatbota Claudia Horoskop na stronie 

internetowej www.claudia.pl oraz na Profilu Claudia https://www.facebook.com/MagazynClaudia/ oraz 

w ramach Chatbot Claudia Horoskop.  

  

13. Administrator Chatbota zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu z powodu: zmiany 

zakresu świadczonych usług, w szczególności związanych ze zmianami wprowadzonymi przez 

Facebook lub względami technologicznymi, koniecznością dostosowania regulaminu do przepisów 

prawa, jak również z uwagi na orzeczenia i wytyczne organów, które stosują prawo. Aktualizacje 

regulaminu dostępne będą na stronie internetowej www.lays.pl, w ramach Chatbot Claudia Horoskop 

oraz na Profilu Claudia https://www.facebook.com/MagazynClaudia/, a Użytkownicy zostaną 

powiadomieni przez Administratora Chatbota o zmianie regulaminu wiadomością opublikowaną na 

profilu https://www.facebook.com/MagazynClaudia/. W przypadku braku akceptacji zmiany Użytkownik 

może zakończyć korzystanie z Chatbota Claudia Horoskop usuwając konwersację, w takim przypadku 

straci możliwość przeczytania historycznych wiadomości wymienionych z Chatbotem Claudia 

Horoskop.  

 

14. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa.  

  

15. Regulamin obowiązuje od dnia 18.06.2019 roku.    
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