
Regulamin 

publikowania zdjęć/ nagrań z wideorejestratorów 

#waszeWR24 

 

§ 1. 

Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przesyłania oraz publikowania zdjęć/ nagrań z 

wideorejestratorów (kamerek samochodowych). 

2. #waszeWR24, to projekt, który powstał w celu publikowania zdjęć/ nagrań z 

wideorejestratorów, które zarejestrowały, np. incydent, kolizję, nietypowe zdarzenie 

na drodze lub nagranie spokojnej jazdy samochodowej z włączonym 

wideorejestratorem lub zdjęć wideorejestratorów (urządzeń) zainstalowanych w 

samochodach. 

 

§ 2. 

Opis zasad i sposobu publikowania zdjęć/ nagrań 

1. Użytkownik, który chce przesłać w celu udostępnienia zdjęcie/ nagranie z 

wideorejestratora może, to zrobić poprzez: 

a) serwis WeTransfer.com (lub podobne); 

b) własne konto w chmurze, np. Google Drive, OneDrive; 

c) przesłanie plików bezpośrednio na nasze konto Google Drive. 

2. W przypadku udostępnienia plików poprzez serwis typu WeTransfer lub własne 

konto w chmurze, skorzystać należy z formularza na stronie 

https://forms.gle/Vv6N7Fc6H4Cmp8kF8  

3. W przypadku bezpośredniego przesłania plików na nasze konto Google Drive, należy 

posiadać i zalogować się na swoje konto Google i skorzystać z formularza na stronie 

https://forms.gle/GWGzd5eH1md4eaz49. W ten sposób przesłać można maksymalnie 

5 plików jednocześnie o objętości maksymalnie 1GB każdy. 

3. Dane, które zbieramy  w formularzu, to adres e-mail, imię/ pseudonim, nazwa i model 

wideorejestratora oraz czy został kupiony w WR24.pl. 

4. Akceptując regulamin, wyrażasz zgodę na przetwarzanie i publikację udostępnionych 

materiałów fotograficznych/ filmowych oraz na nieodpłatne ich używanie oraz 

rozpowszechnianie. Zgoda jest nieodpłatna oraz nie jest ograniczona czasowo oraz 

terytorialnie. 

5. Przesyłając do nas zdjęcie/ nagranie, oświadczasz, że jesteś autorem zdjęcia/ nagrania 

i posiadasz do nich pełne prawa autorskie. 

6. Przesłane zdjęcia/ nagrania będziemy publikować na kanałach do nas należących, tj. 

www.wideorejestratory24.pl, YouTube, profile Facebook/ Instagram. 

https://forms.gle/Vv6N7Fc6H4Cmp8kF8
https://forms.gle/GWGzd5eH1md4eaz49
http://www.wideorejestratory24.pl/


7. Każde zdjęcie/ nagranie zostanie sprawdzone, czy nie narusza dóbr osobistych osób 

trzecich, jak również zamażemy nr tablic rejestracyjnych oraz twarze osób widoczne 

na zdjęciu/ nagraniu.  

8. W naszym projekcie #waszeWR24, może wziąć udział osoba, która nabyła 

wideorejestrator w sklepie innym niż www.wideorejestratory24.pl. 

 

 

§ 3. 

Ochrona Danych Osobowych 

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Zoya Lab Arkadiusz Dawid Lorenz 

z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Malczewskiego 2a. Powołaliśmy Inspektora 

Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail: 

iod@wr24.pl. Przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu 

administratora (art.6 ust. 1 lit f RODO). W związku z tym, masz prawo dostępu do 

danych ich sprostowania, ograniczenia, sprzeciwu oraz do bycia zapomnianym. Jeśli 

uważasz, że źle przetwarzamy Twoje dane możesz złożyć skargę do Prezesa UODO. 

Szczegółowe informacje dot. RODO znajdziesz na naszej stronie 

www.wideorejestratory24.pl/polityka-prywatnosci 

http://www.wideorejestratory24.pl/
mailto:iod@wr24.pl

