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WARUNKI I ZASADY PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI EBOOKÓW  
ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY VIRTUALO 

 
 

(„REGULAMIN”) 
 

Definicje 
 
„Serwis” – serwis za pośrednictwem którego prowadzona jest dystrybucja książek w wersji elektronicznej 
(„ebook”) w formacie PDF i EPUB do księgaro prowadzonych przez Kontrahentów.  
 
„Użytkownik” – osoba fizyczna lub osoba prawna, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do 
usług oferowanych przez Serwis. 
 
„Administrator Serwisu” - Virtualo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 
104/122, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta 
stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000349437, NIP: 952-20-28-278; 
 
„Kontrahent” – podmioty prowadzące księgarnie internetowe współpracujące z Administratorem Serwisu, 
w tym księgarnia Virtualo.pl. 
 
„Produkt”  - ebook w formacie PDF lub EPUB. 
 
„EPUB”- (electronic publication) – format zapisu publikacji elektronicznej, którą można odczytad za pomocą 
aplikacji Adobe Digital Editions (ADE). 
 
„DRM” – (Digital Rights Management) – system mający na celu zabezpieczenie przed nielegalnym 

rozpowszechnianiem danych. 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z niniejszego Serwisu, za pośrednictwem 

którego prowadzona jest dystrybucja Produktów do księgaro internetowych prowadzonych przez 
Kontrahentów. 
 

2. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni 
akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Z chwilą akceptacji 
Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, której przedmiotem są usługi 
świadczone przez Administratora Serwisu w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie. 
 

3. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest spółka Virtualo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) 
przy ul. Marszałkowskiej 104/122, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000349437, NIP: 952-20-28-278.  

 
§2 

Zasady korzystania z Serwisu 
 

1. Użytkownikiem Serwisu może byd osoba fizyczna, która ukooczyła 18 lat i posiada pełna zdolnośd do 
czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
mogące we własnym imieniu nabywad prawa i zaciągad zobowiązania.  
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2. Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do udostępniania Produktu za pośrednictwem 
niniejszego Serwisu, oraz oświadcza, że Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych. Ponadto, 
Użytkownik oświadcza, że Produkty nie naruszają żadnych praw własności przemysłowej  i intelektualnej 
osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz prawa patentowego. 
 
3. Użytkownik zobowiązuje się, iż w przypadku roszczeo osób trzecich, w szczególności z tytułu praw 
autorskich zależnych do Produktu lub innych roszczeo cywilnoprawnych, Użytkownik zwolni niezwłocznie 
Administratora Serwisu z odpowiedzialności, a w szczególności przystąpi do ewentualnego sporu jako 
interwenient uboczny oraz w sytuacjach wskazanych przez przepisy prawa zwolni Administratora Serwisu z 
procesu lub/i wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko a nadto, że zaspokoi wszelkie 
roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Administratora Serwisu zwróci Administratorowi Serwisu całośd 
pokrytych roszczeo oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi 
prawnej. 
 
4. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości przez Administratora Serwisu co do prawdziwości 
oświadczenia Użytkownika o którym mowa w ust. 1 powyżej, Administrator ma prawo usunąd Produkt z 
Serwisu na czas trwania wątpliwości. Po ich usunięciu, Administrator Serwisu poinformuje Użytkownika o 
możliwości ponownego umieszczenia Produktu w Serwisie. Ponowna zgoda Użytkownika oznacza akceptację 
warunków niniejszego Regulaminu. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Administratora 
Serwisu w związku z usunięciem Produktu na podstawie niniejszego ustępu. 
 
5. Za treści umieszczone w Produkcie odpowiada wyłącznie Użytkownik. Administrator Serwisu zastrzega 
sobie prawo do odmowy świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu oraz natychmiastowe usunięcie 
Produktu z Serwisu jeżeli Produkt wprowadzany do obrotu przez Użytkownika jest sprzeczny z prawem, 
dobrymi obyczajami lub zawiera treści wulgarne, obsceniczne, pornograficzne lub mogące zostad uznane za 
obraźliwe.  
 

§3 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych 

 
1. Użytkownik udziela Administratorowi Serwisu niewyłącznej licencji na korzystanie w całości lub 

części z Produktu w formacie EPUB oraz  w formacie PDF udostępnianego za pośrednictwem 
Serwisu, z prawem do sublicencjonowania, na następujących polach eksploatacji: 

 
a) wprowadzania do obrotu w tym poprzez m.in. strony internetowe, urządzenia i nośniki cyfrowe, 

w tym użyczania lub najmu Produktu lub jego kopii, 
 

b) utrwalania i zwielokrotniania Produktu techniką cyfrową, obrót nośnikami utworu; 

 
c) zapisu Produktu w pamięci komputera oraz zwielokrotniania w pamięci komputera, sporządzania 

kopii zapasowej Produktu. 

d) publicznego wyświetlania Produktu, wystawiania, odtwarzania, a także publicznego 
udostępniania Produktu w taki sposób aby każdy mógł mied do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym,  

e) rozpowszechniania w całości lub w części Produktu w celach reklamowych lub promocyjnych, a 
w szczególności wykorzystanie w materiałach własnych Administratora Serwisu w postaci 
drukowanej i elektronicznej, publikacje w prasie, zamieszczanie i rozpowszechnianie na 
standach, ulotkach, newsletter i innych materiałach informacyjnych i reklamowych skierowanych 
zarówno do wąskiego jak i szerokiego grona odbiorców; 

f) udzielania dalszych licencji odpłatnie lub nieodpłatnie, bez ograniczeo w czasie, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, 
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g) na wykonywanie praw zależnych do tych Produktów. 

 
2. Użytkownik udziela Administratorowi Serwisu wyłącznej licencji na korzystanie w całości lub części z 
Produktu, który uzyskał format EPUB w wyniku konwersji podstawowej dokonanej przez Administratora 
Serwisu na podstawie §10 ust.2, z prawem do sublicencjonowania, na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 1 powyżej. 
 
3. Opłata z tytułu licencji zawiera się w wynagrodzeniu o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszego 
Regulaminu. 
 
4. Licencja na wszystkich  polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 i ust. 2 powyżej, zostaje udzielona 
Administratorowi Serwisu na czas korzystania z niniejszego Serwisu i obowiązuje na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
 

§4 
Cena Produktu 

 
1. Użytkownik rejestrując się w Serwisie zamieszcza  informacje o Produkcie oraz podaje cenę katalogową 

Produktu. Cena katalogowa jest ceną zalecaną (sugerowaną) przez Użytkownika. Kontrahenci mają 
prawo do kształtowania własnej polityki cenowej, w tym ustalania własnych cen Produktu oraz promocji 
Produktu organizowanych we własnym zakresie i na własny koszt. 

 
2. Minimalna cena katalogowa dla Produktu umieszczanego przez Użytkownika w Serwisie to 0,99 zł dla 

Produktów do których Użytkownik nie zgłosi zapotrzebowania zastosowania DRMu oraz 9,99 zł dla 
Produktów w stosunku do których Użytkownik zgłosi zapotrzebowanie zastosowania DRMu.  
 

3. Cena Produktu na stronie Serwisu oraz w księgarniach Kontrahentów zawiera podatek VAT i jest 
podawana w złotych polskich. 
 

4. W przypadku udostępniania Produktu za pośrednictwem Wypożyczalni on-line w księgarniach 
Kontrahentów oraz w księgarni Virtualo.pl:  

 
 a) cena tygodniowego wypożyczenia Produktu będzie stanowid 10% sugerowanej przez Użytkownika 
 ceny katalogowej, jednak nie mniej niż 0,99 zł. 
 
 b) cena miesięcznego wypożyczenia Produktu będzie stanowid 30% sugerowanej przez Użytkownika 
 ceny katalogowej, jednak nie mniej niż 0,99 zł.  

§5 
Wynagrodzenie 

 
1. Od każdego Produktu sprzedanego lub wypożyczonego w ramach Serwisu Użytkownik, który nie jest 

płatnikiem podatku VAT, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50% ceny netto Produktu, czyli ceny 
katalogowej pomniejszonej o podatek VAT. Użytkownik, który jest płatnikiem VAT, od każdego 
Produktu sprzedanego lub wypożyczonego w ramach Serwisu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 
50% ceny netto powiększonej o podatek VAT, czyli ceny katalogowej. 

 
2. Raport sprzedaży stanowiący podstawę do wystawienia przez Użytkownika rachunku lub faktury VAT 

dostępny będzie na koncie Użytkownika przez cały okres korzystania przez Użytkownika z Serwisu. 
Raport sprzedaży jest aktualizowany na bieżąco przez Administratora Serwisu.  

 
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej, zostanie zapłacone Użytkownikowi raz na kwartał, w 

terminie do 30 dni od otrzymania przez Administratora Serwisu faktury VAT lub rachunku, 
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prawidłowo wystawionych przez Użytkownika. 
 

4. Faktura VAT lub rachunek powinny byd wystawiane raz na kwartał, z uwzględnieniem następujących 
danych: Virtualo Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, NIP: 952-202-82-78. 

 
§6 

Zachowanie poufności 
 

1. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniad osobom trzecim informacji poufnych, które otrzymał od 
Administratora Serwisu w trakcie korzystania z usług za pośrednictwem  Serwisu, chyba że uzyskał uprzednią 
zgodę Administratora Serwisu. 
 
2. Informacjami poufnymi są w szczególności informacje dotyczące stosowanych rozwiązao (know-how), 
metod i procedur, informacji technicznych, tajemnic handlowych, kontaktów handlowych, baz danych 
klientów, spisów klientów i kontrahentów oraz szczegółów umów z nimi zawartych, a także informacji na 
temat pracowników oraz współpracowników, systemów Informatycznych, w tym systemów bezpieczeostwa, 
dane finansowe (w tym modele finansowe), raportów wymaganych przepisami prawa i innych raportów 
finansowych, a także pozostałych spraw finansowych informacje o rozwiązaniach marketingowych, lub 
prawnych, i innych elementach stanowiących unikalną wiedzę lub inne informacje objęte tajemnicą 
przedsiębiorstwa. 
 
3. Użytkownik może wykorzystad informacje poufne uzyskane od Administratora Serwisy wyłącznie w 
celach związanych z korzystaniem z Serwisu. 

 
§7 

Dane osobowe 
 

1. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 
realizacji usług związanych z korzystaniem z Serwisu. 

 
2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody Użytkownika na 

przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Serwisu uniemożliwia realizację usług w ramach 
Serwisu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialnośd za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

 
3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 
 
4. W celu realizacji usług świadczonych przez Administratora Serwisu za pośrednictwem Serwisu 

Użytkownik wyraża zgodę na powierzenie przez Administratora Serwisu danych osobowych 
Kontrahentom  w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora Serwisu w ramach niniejszego 
Serwisu.  

 
5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób 
trzecich. 

§8 
Zobowiązania Użytkownika 

1. Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia Administratorowi Serwisu za pośrednictwem Serwisu 

Produktu w formacie PDF, EPUB lub DOC zgodnego z następującymi wymogami: 

a) Produkt powinien byd przygotowany z wpisanym (na okładce lub stronie tytułowej) numerem ISBN, 

b) Produkt powinien posiadad dwie okładki – przednią oraz tylną; okładka powinna mied min. 150 dpi 

lub 1200 px wysokości, 
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c) wszystkie strony Produktu muszą byd połączone w jeden plik oraz mied ten sam wymiar w trybie 

widoku pojedynczej strony,  

d) plik DOC dostarczony w celu przeprowadzenia konwersji podstawowej powinien zawierad nie więcej 

niż 300 stron oraz 20 rozdziałów i 30 obrazków oraz 5 tabel. Szczegółowe wymagania odnośnie 

przygotowania DOC do konwersji znajdują się w dziale FAQ. 

 

2. Administrator Serwisu niezwłocznie poinformuje Użytkownika o błędach technicznych, stylistycznych lub 

innych uniemożliwiających wprowadzenie Produktu do Serwisu. Po usunięciu wszelkich błędów przez 

Użytkownika, Administrator Serwisu dokona zleconej konwersji Produktu w wersji podstawowej lub 

rozszerzonej.  

 

§9 

Zobowiązania Administratora Serwisu 
 

1. W zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Administrator Serwisu zobowiązuje się do: 
 

a) dystrybucji Produktu do księgaro Kontrahentów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

b) udostępnienia Użytkownikowi danych dotyczących wielkości sprzedaży Produktu za pośrednictwem 

Serwisu. 

c) konwersji pliku DOC do formatu EPUB w przypadku zlecenia przez Użytkownika konwersji podstawowej 

lub rozszerzonej Produktu. 

d) poinformowania Kontrahentów o możliwości wprowadzenia Produktu do oferty sprzedaży. Administrator 

Serwisu nie gwarantuje Użytkownikowi zamieszczenia Produktu w księgarniach Kontrahenta. 

 

§10 

Konwersja oraz zabezpieczenie Produktu  

 

1. Na zlecenie Użytkownika Administrator Serwisu dokona konwersji pliku DOC do formatu EPUB.  

 

2. Konwersja podstawowa obejmuje formatowanie pliku DOC zawierającego nie więcej niż 300 stron, 

20 rozdziałów, 30 obrazków i 5 tabel i jest dokonywana przez Administratora Serwisu w celu 

udostępnienia Produktu wyłącznie za pośrednictwem niniejszego Serwisu. Opłata za konwersję 

podstawową Produktu opisana w niniejszym ustępie zawarta jest w wynagrodzeniu określonym w § 

5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

 

3. W przypadku zlecenia przez Użytkownika konwersji podstawowej Produktu w celu udostępniania 

podmiotom innym niż Administrator Serwisu lub Kontrahenci, Użytkownik jest zobowiązany do 

zapłaty Administratorowi Serwisu wynagrodzenia określonego w cenniku usług, który zostanie 

przedstawiony Użytkownikowi po otrzymaniu przez Administratora Serwisu zlecenia przygotowania 

takiej konwersji.  

 

4. Konwersja rozszerzona obejmuje formatowanie pliku DOC zawierającego więcej niż 300 stron, 20 

rozdziałów, 30 obrazków i 5 tabel. Opłata za konwersję rozszerzoną Produktu zawarta jest w 
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cenniku, który zostanie przedstawiony Użytkownikowi po otrzymaniu przez Administratora Serwisu 

zlecenia przygotowania konwersji rozszerzonej.   

 

5. W przypadku zlecenia Administratorowi Serwisu przez Użytkownika dokonania konwersji 

podstawowej lub konwersji rozszerzonej, Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia za 

pośrednictwem Serwisu pliku DOC zgodnie z wymogami określonymi w § 8 ust. 1 niniejszego 

Regulaminu. 

 

6. Użytkownik wyraża zgodę na przygotowanie przez Administratora Serwisu wydania elektronicznego 

Produktu w celu publikacji Produktu na platformie Virtualo.pl oraz dystrybucji Produktu do 

Kontrahentów. 

 

7. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie w skonwertowanych przez Administratora Serwisu 

Produktach EPUB informacji: „Konwersja do formatu EPUB: Virtualo Sp. z o.o.” wraz z linkiem do 

strony virtualo.eu. 

 

8. W przypadku gdy konwersja z formatu DOC do EPUB stanie się niemożliwa ze względów 

technicznych – Użytkownik pozostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany przez 

Administratora Serwisu.  

 

9. W przypadku zlecenia przez Użytkownika zabezpieczenia Produktu przed nielegalnym 

rozpowszechnianiem danych (DRM), wynagrodzenie Administratora Serwisu za zabezpieczenie 

Produktu zawarte jest w opłacie określonej w § 5 ust. 1  niniejszego Regulaminu. Zabezpieczenie 

Produktu zgodnie z niniejszym ustępem zostaje dokonane przez Administratora Serwisu pod 

warunkiem ustalenia przez Użytkownika ceny Produktu na minimum 9,99 złotych brutto.  Produkty, 

których cena zostaje ustalona przez Użytkownika poniżej 9,99 złotych brutto nie podlegają 

zabezpieczeniu przez Administratora Serwisu w ramach usług świadczonych za pośrednictwem 

Serwisu. 

 

10. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niedokooczony lub uszkodzony Produkt 

przekazany przez Użytkownika jak również nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z 

niemożliwością odczytania Produktu przesłanego przez Użytkownika. 

 

§11 

Rezygnacja Użytkownika  

 

1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia. Wypowiedzenie (oświadczenie Użytkownika o rezygnacji z Serwisu) powinno byd przesłane 

na adres e-mail: selfpublishing@virtualo.pl.  

 

2. Po upływie okresu wypowiedzenia Produkt zostanie niezwłocznie wycofany z Serwisu oraz z księgaro 

Kontrahentów, a Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail ostateczny raport sprzedaży w formie 

elektronicznej. Ostateczny raport sprzedaży będzie podstawą do koocowego rozliczenia 

Użytkownika z Administratorem Serwisu. 

§12 

Zmiana Regulaminu 

mailto:martyna.chroscicka@virtualo.pl
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1. Administrator Serwisu może zmienid Regulamin. Zmiana Regulaminu staje sie skuteczna w terminie 
wskazanym przez Administratora Serwisu, który nie może byd krótszy niż 7 dni od momentu 
udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.  

2. Przy pierwszym logowaniu Użytkownika w Serwisie po chwili wejścia w życie zmian Użytkownik 
zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian 
jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze skutkiem określonym w  § 11 ust. 1 niniejszego 
Regulaminu. 

§13 

Postanowienia koocowe 

 

1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony 

od chwili akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. 

 

2. Miejscem zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu o korzystanie z 

Serwisu jest miasto Warszawa. 

 

3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe przerwy w korzystaniu z 

Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych 

od niego niezależnych. 

 

4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dostępnośd Produktu w ofercie księgarni 

Kontrahenta oraz za czas wprowadzania aktualizacji w ofercie Kontrahenta. 

 

5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów 

serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za 

usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym 

przez Użytkownika. 

 

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a 

zwłaszcza Kodeksu cywilnego. 

 

7. Wszelkie spory związane z korzystaniem usług za pośrednictwem niniejszego Serwisu zostaną 

poddane do rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.  

 

 

 

 
  

 


