REGULAMIN SERWISU Filmy-Seriale.net
Administratorem serwisu jest właściciel domeny Filmy-Seriale.net
Każda osoba odwiedzająca naszą stronę w celu zdobycia odnośnika, gdzie obejrzeć film jest
zobowiązana do zaakceptowania niniejszego regulaminu.
Przechodząc na zewnętrzną stronę pod adresem ogladaj-filmy-seriale.net i/lub filefactory.pl
oświadczasz, że jesteś świadomy(a), że:
Prezentowane na stronie zwroty jak „Obejrzyj Online”, „Cały Film”, „Film Online”, „Pobierz”,
„Do pobrania”, „Obejrzj Film” i podobne, są stosowane tylko i wyłącznie w celach lepszych
efektów w pozycjonowaniu się strony w wyszukiwarkach internetowych. Usługa jaką końcowo
otrzyma użytkownik jest szerzej rozpisana poniżej i tylko tego dotyczy oferta.
Na stronie są oferowane usługi Podmiotów trzecich. Użytkownik, oprócz skorzystania z oferty
zewnętrznego Podmiotu, szerzej opisanej w tym regulaminie (również wymaganym do
zaakceptowania przy korzystaniu z usługi) jaką jest otrzymanie punktów lojalnościowych do
serwisu https://playstar.co.pl/, będzie miał również możliwość dowiedzenia się, pod jakim
adresem będzie mógł legalnie obejrzeć wybrany przez siebie film na stronie Podmiotów
trzecich.
Osoba decydująca się na skorzystanie z naszej usługi ma całkowitą świadomość, że na stronie
filmy-seriale.net , ogladaj-filmy-seriale.net oraz filefactory.pl nie znajdują się filmy do oglądania
lub do pobrania, a nasza usługa skupia się jedynie na pomocy innym użytkownikom
odwiedzającym naszą stronę w odnalezieniu odnośnika do filmu, w którym legalnie będzie mógł
obejrzeć film oraz zachęca do skorzystania z oferty serwisu https://playstar.co.pl/ opisanego
powyżej.
Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania, kontakt z administratorem witryny jest dostępny pod adresem
e-mail: kontaktfilmy@protonmail.com znajdujący się również na podstronie https://filmyseriale.net/kontakt/

I. Ogólne
1. Ogłoszenia te nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Serwis w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie jest sklepem
internetowym, pośredniczy on między usługodawcą, a usługobiorcą.
2. Do skorzystania z usługi znajdującej się na stronie, wymagane jest ukończenie 18 roku życia
(trzeba być pełnoletnim) – w innym wypadku należy zaprzestać korzystania ze strony.
3. Koszt wysłania jednego SMS do skorzystania z usługi wynosi 25,00 zł (30,75 zł brutto).
4. Jeśli masz problem z dostarczoną usługą, jest ona inna niż opisana w tym regulaminie, nie
odpowiada Ci lub powód jest całkiem inny, skorzystaj z reklamacji i użyj do tego
formularza znajdujące się pod tym adresem: http://formularz.me/ - Wprowadź tam link, z
którego skorzystałeś, wybierz „SMS MO” i koniecznie podaj swój adres email w celu
realizacji reklamacji. Możesz się również z nami skontaktować na adres e-mail podany
powyżej.

5. Należy pamiętać, że nasza strona nigdy nie oferowała ani nie oferuje żadnych tak
zwanych pirackich treści. Informacje zawarte na stronie (zwroty, frazy opisane powyżej i
inne) są tylko i wyłącznie poglądowe i nie odnoszą się do końcowej zawartości
realizowanej usługi.
6. Nasza strona nie służy do udostępniania nielegalnych treści i działa zgodnie z prawem.
Decydując się na skorzystanie ze strony masz świadomość, że z naszej strony nie pobiera
się filmów, nie są one dostępne bezpośrednio w naszych poglądowych odtwarzaczach, a
jedynie otrzymuje się dostęp do usług Podmiotów trzecich oraz otrzymasz dostęp do
odnośnika, w którym zawarte będą linki, gdzie będziesz mógł legalnie obejrzeć wybrany
film u oficjalnego dystrybutora.
7. Filmy-Seriale.net stanowi portal agregujący linki do filmów i seriali dostępnych online za
pośrednictwem serwisów VOD. VOD (video on demand lub wideo na życzenie) stanowi
system dystrybucji multimediów wideo, który pozwala użytkownikom na dostęp do
rozrywki wideo bez tradycyjnego urządzenia do transmisji wideo i bez ograniczeń typowego
statycznego harmonogramu nadawania.
8. Zakres usług Filmy-Seriale.net uzależniony jest od dokonania opłaty przez Użytkownika, a
tym samym uzyskania możliwości do znalezienia linku, gdzie będzie mógł obejrzeć film.
9. W serwisie Administrator umożliwia każdemu Użytkownikowi pozyskanie informacji na
temat różnych ciekawych pozycji filmowych lub serialowych – subiektywnie opisanych
przez Właściciela Serwisu.
10. Przejście Użytkownika przez hiperłącze (link udostępniony w Serwisie) spowoduje
automatyczne przeniesienie tego użytkownika do portalu Podmiotu trzeciego,
niezwiązanego z Filmy-Seriale.net. Dostęp do materiału video może być uzależniony od
osobnych opłat lub abonamentów wewnętrznych zgodnie z zasadami obowiązującymi u
Podmiotu trzeciego.
11. Filmy-Seriale.net nie umożliwia streamingu ani hostingu plików video, nie umożliwia
oglądania online, nie przechowuje, ani nie udostępnia plików video. Oglądanie video
następuje w portalach Podmiotów trzecich i na warunkach określonych przez Podmioty
trzecie.
12. Właściciel Serwisu zastrzega, że pliki video Podmiotów trzecich mogą posiadać blokadę
regionalną i nie być dostępne poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.
13. Właściciel Serwisu zastrzega, że nie gwarantuje dostępności jakichkolwiek linków do
filmów lub seriali, jednak dochowa starań by na bieżąco, w miarę możliwości,
aktualizować bazę linków umożliwiając Użytkownikom korzystanie z jak najszerszej gamy
linków do filmów i seriali.
14. Właściciel nie gwarantuje aktualności czy aktywności skatalogowanych linków w ramach
poszczególnych opisów pozycji bazy danych.
15. Linki (hiperłącza) stanowią odwołania do zewnętrznych systemów internetowych i
infrastruktur (Podmiotów trzecich) nienależących do Właściciela ani nie kontrolowanych
przez Właściciela.

16. Właściciel serwisu nie odpowiada za działania lub zaniechania Podmiotów trzecich, w
szczególności nie odpowiada za dostępność danych plików video ani wysokość opłat u
Podmiotu trzeciego. Właściciel nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez
Użytkownika związane z korzystaniem z serwisów Podmiotów trzecich, w tym za
ewentualne występowanie złośliwego oprogramowania na portalach internetowych
Podmiotów trzecich.
17. Właściciel serwisu nie bada zawartości linkowanych stron internetowych Podmiotów
trzecich pod kątem obecności złośliwego oprogramowania lub innych nieprawidłowości.
18. Filmy-Seriale.net nie umożliwia Użytkownikom samodzielnego dodawania do Serwisu
plików video, gdyż działanie te byłoby ryzykowne ze względu na możliwość dodania
nielegalnych treści, których na naszej stronie i stronach naszych partnerów nie ma i nigdy
nie było.
19. Możesz być spokojny o swoje dane, które są wymagane do realizacji usługi, ponieważ nie
sprzedajemy ani nie handlujemy lub w inny sposób nie przekazujemy osobom trzecim
danych osobowych. Nie obejmuje to jedynie zaufanych osób trzecich, które pomagają nam
w obsłudze naszej strony internetowej, prowadzeniu działalności gospodarczej lub obsłudze
klienta, tak długo, jak strony te zgadzają się zachować poufność tych informacji. Możemy
również ujawnić Twoje informacje, tylko i wyłącznie w przypadku gdy uznamy, że
ujawnienie ich jest właściwe w celu przestrzegania prawa, egzekwowania naszych zasad
witryny lub ochrony naszych lub innych praw, własności lub bezpieczeństwa.

II. Opłata na rzecz Filmy-Seriale.net
1. Umożliwia dostęp do ujawnienia Użytkownikowi hiperłączy (linków) umieszczanych w
ramach tejże wyszukiwarki i wskazanie Użytkownikowi legalnego źródła materiału video
(filmu lub serialu) dostępnego na stronie Podmiotu trzeciego.
2. Umożliwia Użytkownikowi dostęp (licencji niewyłącznej) do zbioru danych (w rozumieniu
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawach autorskich i prawach pokrewnych Dz. U 1994 nr
24 poz. 83 z późn. zm.) mogącej zawierać linki (hiperłącze) do Podmiotów trzecich, którzy
mają lub mogą mieć daną pozycję video w ofercie swoich usług VOD, które są zazwyczaj
płatne w formie jednorazowej lub abonamentu za oglądanie danego filmu lub katalogu video
(filmów lub seriali), przy czym opłaty te są odrębnymi (niezależnymi od Opłaty)
płatnościami na rzecz owych Podmiotów trzecich i nie są one świadczone na rzecz FilmySeriale.net, ani nie mają żadnego związku podmiotowego, ani przedmiotowego z Opłatą na
rzecz Filmy-Seriale.net.
3. Dokonanie Opłaty jest jednorazowe i umożliwia Użytkownikowi bezterminowy dostęp do
linku, w którym znajdują się odnośniki, gdzie znajduje się film u oficjalnego dystrybutora.
4. Dokonanie Opłaty na rzecz Filmy-Seriale.net jest niezależne od ewentualnych opłat na rzecz
Podmiotów trzecich.
5. Opłata stanowi wynagrodzenie za korzystanie przez Użytkownika z infrastruktury
technicznej oraz utrzymywanie i zarządzanie Serwisu przez Właściciela.
Opłata na rzecz Filmy-Seriale.net nie stanowi i nie może być rozumiana jako:

1. Opłata (w szczególności licencyjna) za korzystanie (w tym oglądanie) z plików video (w
rozumieniu dzieł audiowizualnych), do których prowadzą lub mogą prowadzić linki
(hiperłącza), a znajdujące się na stronach Podmiotów Trzecich.
2. Opłata za oglądanie plików video, których nazwy lub do których linki znajdują się w bazie
(lub zbiorze) danych Serwisu, których obejrzenie może być możliwe poprzez przejście (za
pomocą linku, hiperłącza) na stronę Podmiotu trzeciego.

III. Ograniczona odpowiedzialność
W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku operator
Witryny, jego podmioty stowarzyszone, członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, agenci,
dostawcy lub licencjodawcy nie będą odpowiedzialni wobec żadnej osoby za:
1. Wszelkie pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne, pokrywające lub wynikowe szkody (w
tym, bez ograniczeń: za szkody za utracone zyski, przychody, sprzedaż, wartość firmy,
wykorzystanie lub zawartość, wpływ na działalność, przerwę w działalności, utratę
przewidywanych oszczędności, utratę możliwości biznesowych)
2. Jakkolwiek spowodowane, zgodnie z jakąkolwiek teorią odpowiedzialności (w tym, bez
ograniczeń: umowy, czynu niedozwolonego, gwarancji, naruszenia obowiązków
ustawowych, zaniedbania lub w inny sposób, nawet jeśli operator Witryny został
poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód lub mógł je przewidzieć).
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, łączna odpowiedzialność
operatora strony internetowej i jego podmiotów stowarzyszonych, urzędników, pracowników,
agentów, dostawców i licencjodawców, odnosząca się do usług będzie ograniczona do kwoty
większej niż jeden dolar lub jakichkolwiek kwot faktycznie zapłaconych w gotówce przez
użytkownika operatorowi strony internetowej za poprzedni okres jednego miesiąca przed
pierwszym zdarzeniem lub zdarzeniem powodującym powstanie takiej odpowiedzialności.
Ograniczenia i wyłączenia mają zastosowanie również w przypadku, gdy środek ten nie
rekompensuje w pełni użytkownikowi żadnych strat lub nie spełnia swojego podstawowego celu.

IV. Odszkodowanie
Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności administratora strony filmy-seriale.net
oraz jego podmioty stowarzyszone, dyrektorów, członków zarządu, pracowników i przedstawicieli
za wszelkie zobowiązania, straty, szkody lub koszty, w tym uzasadnione honoraria prawników,
poniesione w związku z lub wynikające z zarzutów, roszczeń, działań, sporów lub żądań
wysuwanych przeciwko nim w wyniku lub w związku z Treścią Użytkownika, korzystaniem przez
niego z Witryny lub Usług lub jakimkolwiek umyślnym uchybieniem z jego strony.

V. Klauzula salwatoryjna
Wszelkie prawa i ograniczenia zawarte w niniejszej Umowie mogą być wykonywane i mają
zastosowanie, są wiążące jedynie w zakresie, w jakim nie naruszają one żadnych obowiązujących
przepisów prawa i mają być ograniczone do niezbędnego zakresu, tak aby nie czyniły niniejszej
Umowy nielegalną, nieważną lub niewykonalną. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część
któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem,
nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, intencją stron jest, aby pozostałe

postanowienia lub ich części stanowiły ich zgodę w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy, a
wszystkie pozostałe postanowienia lub ich części pozostaną w pełnej mocy i będą skuteczne.

VI. Rozwiązywanie sporów
Tworzenie, interpretacja i wykonywanie niniejszej Umowy oraz wszelkie spory z niej wynikające
podlegają przepisom prawa materialnego i proceduralnego Berna w Szwajcarii, bez względu na jej
przepisy dotyczące konfliktów lub wyboru prawa oraz, w stosownym zakresie, przepisom prawa
szwajcarskiego. Wyłączną jurysdykcją i miejscem podejmowania działań związanych z
przedmiotem niniejszej Umowy są sądy stanowe i federalne w Bernie w Szwajcarii, a Państwo
niniejszym poddają się osobistej jurysdykcji tych sądów. Użytkownik niniejszym zrzeka się prawa
do rozprawy sądowej w jakimkolwiek postępowaniu wynikającym z niniejszej Umowy lub z nią
związanym. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy.

VII. Zmiany i poprawki
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej zasad odnoszących się do Strony lub
Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem od momentu opublikowania zaktualizowanej wersji
niniejszej Umowy na Stronie. W takim przypadku zaktualizowana data zostanie zmieniona na dole
tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian jest równoznaczne z
wyrażeniem przez użytkownika zgody na takie zmiany.

VIII. Polityka cookies
Serwis korzysta z plików cookies. Szerzej ich działanie zostanie opisane poniżej.
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym. Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
• korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
• nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
• określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
• sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady
korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności
Google Analytics.
9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google,
do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie
pozostawania na danej stronie.
10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies
przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IX. Logi serwera
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu
zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
1. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą
podlegać:
• czas nadejścia zapytania;
• czas wysłania odpowiedzi;
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w
• przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
• informacje o przeglądarce użytkownika;
• Informacje o adresie IP.
2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
4. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? Jeśli użytkownik nie
chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że

wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych
przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

X. Akceptacja tych warunków
W chwili dokonania opłaty SMS na stronie ogladaj-filmy-seriale.net i/lub filefactory.pl Użytkownik
oświadcza, że:
1. Zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin w całości.
2. Wszystkie dane podane w procesie wysyłania SMS są prawdziwe.
3. Nie będzie korzystał z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub niniejszym
regulaminem.
4. Został poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że:
a) Właściciel Serwisu nie bada zawartości linkowanych stron internetowych pod kątem
obecności złośliwego oprogramowania lub innych nieprawidłowości.
b) Uiszczenie Opłaty nie zwalnia go z konieczności uiszczenia opłat za możliwość
oglądania filmu lub serialu, do którego prowadzi zewnętrzny link (hiperłącze), o ile taka
opłata została przewidziana przez Podmiot Trzeci.
c) Niektóre Podmioty trzecie posiadają blokadę regionalną i są niedostępne spoza terenu
Rzeczypospolitej Polskiej. Ewentualne użycie VPN jest samodzielną decyzją
Użytkownika, niesugerowaną przez Właściciela Serwisu i następuje na wyłączną
odpowiedzialność Użytkownika;.
d) Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika,
wynikające z korzystania przez niego z serwisu Podmiotu trzeciego.
e) Właściciel nie gwarantuje, że pod podanym w hiperłączem (linkiem) znajduje się
poszukiwany przez Zarejestrowanego Użytkownika film lub serial. Baza danych
Serwisu aktualizowana jest na bieżąco przy czym dostępność filmów w linkowanych
zewnętrznych źródłach, uzależniona jest od dostępności witryny Podmiotu trzeciego,
która także na bieżąco może się zmieniać.
f) W związku z zmianami w ramach serwisów Podmiotów trzecich dane w bazie Serwisu
mogą być nieaktualne.
Potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z niniejszym Regulaminem i zgadzają się na
wszystkie jego warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług wyrażasz zgodę na związanie się
niniejszym Regulaminem. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszego
Regulaminu, nie jesteś upoważniony do korzystania z dostępu do Strony, Odośników gdzie
możesz obejrzeć filmy i jej pozostałych Usług.

