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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. 
nr 144, poz. 1204) ustala się co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

Niniejszy Regulamin określa: 
1. Zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usługi elektronicznej, za pośrednictwem strony 
www.icok.cyfrowypolsat.pl. 
2. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej. 
3. Tryb postępowania reklamacyjnego. 

§ 2 
Każdy Usługobiorca korzystający z Usługi, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

II. DEFINICJE 
§ 3 

1. Usługobiorca – osoba korzystająca z Usługi, tj.: 
 a.  osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca 

aktywny dekoder zarejestrowany na nią, umożliwiający korzystanie z usług Usługodawcy lub 
 b.  osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadają-

ca aktywną kartę SIM, umożliwiającą korzystanie z usług telekomunikacyjnych Usługodawcy, na podstawie 
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu 
zawartej z Usługodawcą lub 

 c.  osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiada-
jąca aktywny dekoder, umożliwiający korzystanie z usług Usługodawcy oraz posiadająca aktywną kartę SIM, 
umożliwiającą korzystanie z usług telekomunikacyjnych Usługodawcy, na podstawie umowy o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych, w tym umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu zawartej z Usługodawcą  
w ramach Multioferty łączącej usługi telewizji Cyfrowej z usługami telefonii komórkowej lub Internetem lub 

 d.  osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawar-
ła z Usługodawcą umowę na usługę TV Mobilna, tj. płatną mobilną audiowizualną usługę medialną polegającą 
na zapewnieniu dostępu do kodowanych programów telewizyjnych i radiowych nadawanych cyfrowo drogą 
rozsiewczą naziemną.

2. Usługodawca – Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03–878 Warszawa ul. Łubinowa 4a, wpi-
sana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, pod numerem KRS 0000010078, NIP 796 18 10 732, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 
13.934.113,44 zł (wpłacony w całości). 
3. Usługa elektroniczna lub Usługa – usługa Internetowego Centrum Obsługi Klienta, polegająca na wysyłaniu  
i odbieraniu danych za pomocą systemu teleinformatycznego, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jedno-
czesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych. 
4. Hasło – alfanumeryczny ciąg znaków identyfikujących Usługobiorcę w czasie logowania się do Usługi, wybra-
nych przez Usługobiorcę w trakcie procesu logowania się do Usługi, zgodnie z instrukcją pojawiającą się w trakcie 
logowania. Hasło składa się z nie mniej niż 4 i nie więcej niż 30 znaków. 
5. Numer telefoniczny – numer do karty SIM Usługobiorcy określonego w § 3 ust. 1 pkt b) i c) niniejszego Regu-
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laminu, za pomocą której Usługobiorca korzysta z usług telekomunikacyjnych Usługodawcy, w tym usługi dostępu 
do Internetu. 
6. Numer karty dekodującej – numer karty dekodującej udostępnionej Usługobiorcy, o którym mowa  
w § 3 ust. 1 pkt a) i c) niniejszego Regulaminu, wraz z dekoderem. 
7. Numer dostępu warunkowego – 10 cyfrowy, unikalny numer nadany w systemie kodowania (z którego aktu-
alnie korzysta Cyfrowy Polsat), określony dla danego urządzenia dekodującego i niezbędny w celu uruchomienia 
przez Cyfrowy Polsat usługi TV Mobilna na danym urządzeniu dekodującym. System kodowania, z którego aktual-
nie korzysta Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie jest wskazany na www.cyfrowypolsat.pl.
8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, 
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunika-
cyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 
9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, 
umożliwiająca Usługobiorcy korzystanie z Usługi elektronicznej. 
10. ICOK – Internetowe Centrum Obsługi Klienta prowadzone przez Usługodawcę.

III. Rodzaje i zakres Usługi 
§ 4 

Korzystanie z Usługi jest nieodpłatne, za wyjątkiem opłat z tytułu zapewnienia dostępu do sieci Internet oraz opłat 
za transmisję danych, którymi obciąża Usługobiorcę dostawca Internetu,
z którego usług Usługobiorca korzysta. 

§ 5 
1. Usługobiorca może skorzystać z Usługi poprzez zalogowanie się na stronie internetowej Usługodawcy. 
2. Podczas pierwszego logowania Usługobiorca, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt a) niniejszego Regulaminu, 
obowiązany jest podać: Numer karty dekodującej, tekst z obrazka wskazany na ekranie logowania, adres e–mail, 
Hasło i PESEL oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby korzystania z Usługi oraz 
weryfikacji danych Usługobiorcy. 
3. Podczas pierwszego logowania Usługobiorca, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt b) i c) niniejszego Regulaminu,(…) 
obowiązany jest podać: Numer telefoniczny, tekst z obrazka wskazany na ekranie logowania, adres e–mail, Hasło 
i PESEL (osoba fizyczna) bądź NIP (osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości praw-
nej) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby korzystania z Usługi oraz weryfikacji 
danych Usługobiorcy. 
4. Podczas pierwszego logowania Usługobiorca, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt d) niniejszego Regulaminu 
obowiązany jest podać: Numer dostępu warunkowego dekodera, tekst z obrazka wskazany na ekranie logowania, 
adres e–mail, Hasło i Pesel oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby korzystania  
z Usługi oraz weryfikacji danych Usługobiorcy.
5. Każde kolejne logowanie polega na podaniu następujących danych: Numeru karty dekodującej i Hasła dla Usłu-
gobiorcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt a) i c) niniejszego Regulaminu, Numeru telefonicznego i Hasła dla Usłu-
gobiorcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt b) i c) oraz Numer dostępu warunkowego dekodera dla Usługobiorcy, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt d) niniejszego Regulaminu. Kolejne logowanie możliwe jest również za pomocą 
adresu e–mail Usługobiorcy i Hasła podanego podczas pierwszej rejestracji dla Usługobiorcy, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 pkt a), b), c) i d). Hasło ustalane jest podczas pierwszego logowania i może być zmieniane przez 
Usługobiorcę po zalogowaniu do Internetowego Centrum Obsługi Klienta. Dostęp do danych, o których mowa  
w § 7 pkt 2 e) oraz h) niniejszego Regulaminu, każdorazowo wymaga otrzymania przez Usługobiorcę, korzysta-
jącego z funkcjonalności przypisanych do posiadanej usługi telefonii komórkowej, wiadomości SMS na Numeru 
telefoniczny Usługobiorcy oraz podania zawartego w treści wiadomości kodu.
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§ 6 
Podany przez Usługobiorcę adres email może być przetwarzany przez Usługodawcę w Systemach teleinforma-
tycznych w celach realizacji Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

§ 7 
Warunkiem technicznym skorzystania z Usługi elektronicznej jest posiadanie: 
 a. połączenia z siecią Internet, 
 b. przeglądarki internetowej z włączoną obsługą javascript,
 c. posiadanie adresu e–mail.

§ 8 
1. Usługobiorcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt a) niniejszego Regulaminu, po prawidłowym zalogowaniu się do 
Usługi, zgodnie z warunkami opisanymi w § 5 Regulaminu przysługują uprawnienia do:
 a. wglądu do danych osobowych Usługobiorcy,
 b. zmiany Hasła,
 c. usunięcia konta z Usługi,
 d. sprawdzenia stanu swoich płatności, wraz z ich historią, 
 e. zamówienia druków płatności, 
 f. dokonania opłaty za pośrednictwem płatności elektronicznych,
 g. zapoznania się z parametrami posiadanego dekodera, 
 h. wznowienia połączenia z satelitą – operacja ponowienia sygnału z satelity na dekoder,
 i. kontaktu z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej, 
 j. zamówienia materiałów VOD, VOD na PC oraz ipla,
 k. aktywowania usługi Pakiet VIP. 
2. Usługobiorcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt b) niniejszego Regulaminu po prawidłowym zalogowaniu się do 
Usługi, zgodnie z warunkami opisanymi w § 5 przysługują uprawnienia do: 
 a. wglądu do danych osobowych Usługobiorcy, 
 b. zmiany hasła do Usługi, 
 c. usunięcia konta z Usługi, 
 d. sprawdzenia stanu swoich płatności, wraz z ich historią, 
 e. podglądu wystawionych faktur za świadczone usługi, 
 f. opłacenia faktury za pomocą płatności elektronicznych, 
 g. zasilenia konta numeru telefonicznego Usługobiorcy wraz z podglądem historii dokonywanych zasileń, 
 h.  podglądu wykazu usług szczegółowego (wykaz połączeń wychodzących lub sesji z Numeru telefonicznego) 

oraz podstawowego (wykaz płatnych połączeń wychodzących lub sesji z Numeru telefonicznego), 
 i. zarządzania wybranymi usługami dodatkowymi, 
 j. sprawdzenia stanu wykorzystania jednostek z aktywnych usług, 
 k. kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Usługobiorcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt d) niniejszego Regulaminu, po prawidłowym zalogowaniu się do 
Usługi, zgodnie z warunkami opisanymi w § 5 Regulaminu przysługują uprawnienia do:
 a. wglądu do danych osobowych Usługobiorcy,
 b. zmiany Hasła,
 c. usunięcia konta z Usługi,
 d. sprawdzenia stanu swoich płatności, wraz z ich historią,
 e. zamówienia druków płatności,
 f. dokonania opłaty za pośrednictwem elektronicznych płatności,
 g. zapoznania się z parametrami posiadanego dekodera,
 h. wznowienia połączenia – operacja ponowienia sygnału na dekoder,
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 i. kontaktu z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej,
 j. zamówienia materiałów VOD na PC oraz ipla.
4. Usługobiorcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt a), b), c) i d) niniejszego Regulaminu, po prawidłowym zalogowa-
niu się do Usługi, zgodnie z warunkami opisanymi w § 5 Regulaminu przysługuje uprawnienie swobodnego przej-
ścia pomiędzy posiadanymi Numerami kart, Numerami telefonicznymi oraz Numerami dostępu warunkowego. 
Przy wyborze aktywnego numeru w ramach usługi telewizji cyfrowej świadczonej przez Usługodawcę, Usługobior-
cy przysługują uprawnienia opisane w § 7 ust. 1 Regulaminu. Przy wyborze aktywnego numeru w ramach usłu-
gi telefonii komórkowej albo dostępu do Internetu świadczonych przez Usługodawcę, Usługobiorcy przysługują 
uprawnienia opisane w § 7 ust. 2 Regulaminu. Przy wyborze aktywnego numeru w ramach usługi TV Mobilnej 
świadczonej przez Usługodawcę, Usługobiorcy przysługują uprawnienia opisane w § 7 ust. 3 Regulaminu.
5. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego Hasła podczas logowania się do Usługi spowoduje zablokowanie 
możliwości korzystania z Usługi. W celu przywrócenia dostępu do Usługi Usługobiorca powinien skontaktować się 
z Usługodawcą. 
6. Zakres funkcjonalny Usługi może ulec modyfikacjom z powodu: 
 a. rozszerzenia Usługi, 
 b. zmian technologii wykorzystywanej do świadczenia Usługi, 
 c. wycofania się ze świadczenia niektórych z funkcjonalności Usługi. 

§ 8 
Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania świadczenia Usługi elektronicznej ze względu na 
prace konserwacyjne lub prace związane z modyfikacją Usługi. 

§ 9 
1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści sprzecznych z porządkiem prawnym. W przypadku 
otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych 
dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych danych.  
W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca podkreśla, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wy-
niku uniemożliwienia dostępu do danych, których treść posiada charakter bezprawny. 
2. Usługobiorca jest zobowiązany do wykorzystywania Usługi zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz w spo-
sób nienaruszający dóbr osobistych osób trzecich lub interesów Usługodawcy, a także do nieprzenoszenia na 
osoby trzecie prawa do korzystania z Usługi. 

§ 10 
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
 a. sposób, w jaki Usługobiorca korzysta z Usługi ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, 
 b.  skutki wynikłe z niezawinionego przez Usługodawcę wejścia w posiadanie przez osoby trzecie aparatu tele-

fonicznego/modemu, dekodera mobilnego lub karty SIM należących do Usługobiorcy, Hasła i Numeru tele-
fonicznego lub Numeru karty dekodującej lub Numeru dostępu warunkowego Usługobiorcy, niezależnie od 
przyczyny która to spowodowała, 

 c.  bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Usługobiorcy, w szczegól-
ności włamania i wirusy komputerowe. 

§ 11 
1. Usługobiorca zobowiązuje się do: 
 a.  korzystania z Usługi w sposób uniemożliwiający wgląd i ingerencję osób trzecich w dane dostępne za pośred-

nictwem Usługi, 
 b. niezwłocznego wylogowania się po skończeniu korzystania z Usługi, 
 c.  niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie oprogramowania, z którego 

korzysta Usługodawca lub utraty danych będących w posiadaniu Usługodawcy. 
2. Usługodawca będzie podawał za pośrednictwem strony www.icok.cyfrowypolsat.pl, informacje dotyczące aktu-



Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000010078, NIP 796-18-10-732, REGON 670925160, GIOŚ – E0001824WZBW

Kapitał zakładowy 13.934.113,44 zł w pełni wpłacony

5

alnej oferty Usługodawcy. Informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, będą dostępne dla Usługobiorcy po 
zalogowaniu się do Usługi. 

IV. Warunki zawarcia i rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi 
§ 12 

Do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi w momencie zalogowania się Usługo-
dawcy do Usługi elektronicznej. Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć umowy, o której mowa w zdaniu 
pierwszym. 

§ 13 
1. Pełna treść Regulaminu jest udostępniona Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryny  
www.icok.cyfrowypolsat.pl, w formie umożliwiającej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu. 
2. Każdy Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z pełną treścią Regulaminu przed zawarciem umowy  
o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 12 niniejszego Regulaminu. 
3. Przez prawidłowe zalogowanie się do Usługi Usługobiorca potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu  
i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
4. Warunkiem skorzystania z Usługi jest akceptacja przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu.

§ 14 
1. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem  
1 – miesięcznego terminu wypowiedzenia. 
2. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy i zaprzestania świadczenia Usługi, w nastę-
pujących przypadkach: 
 a. naruszenia przez Usługobiorcę istotnego postanowienia niniejszego Regulaminu, 
 b. umieszczenia przez Usługobiorcę treści w sposób naruszający prawo, 
 c. wykorzystania Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, 
 d. całkowitego zaprzestania korzystania z Usługi, 
 e.  zgłoszenia przez Usługobiorcę będącego Użytkownikiem prośby o anonimizację wcześniej zgłoszonych danych 

osobowych, 
 f. zgłoszenia przez Usługobiorcę zmiany abonenta, na którą Usługodawca wyrazi zgodę, 
 g. powzięcia przez Usługodawcę informacji o śmierci Usługobiorcy. 

V. Tryb postępowania reklamacyjnego 
§ 15

1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Usługi. 
2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie – na adres Cyfrowy Polsat S.A., Centrum Obsługi Klienta, ul. Łubino-
wa 4a, 03–878 Warszawa, telefonicznie – w centrum obsługi klienta Usługodawcy lub ustnie do protokołu spo-
rządzonego przez przedstawiciela centrum obsługi klienta lub w autoryzowanym punkcie sprzedaży Usługodawcy, 
a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną na adres: 
kontakt@ cyfrowypolsat.pl, o ile jest to technicznie możliwe. Reklamacja Usługi może również zostać przesłana  
w formie elektronicznej poprzez zakładkę „Kontakt” w ICOK, w tytule wiadomości należy wpisać „Reklamacja ICOK”. 
3. Reklamacja powinna zawierać: 
 a. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Usługobiorcy, 
 b. przydzielony Usługobiorcy numer, którego reklamacja dotyczy lub numer identyfikacyjny nadany Usługobiorcy, 
 c. numer karty lub numer telefoniczny lub numer dostępu warunkowego,
 d. określenie przedmiotu reklamacji, 
 e. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 
 f. podpis Usługobiorcy – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 
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4. W przypadku gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie nie spełnia warunków okre-
ślonych w ust. 3 pkt a), d), f) Przedstawiciel Usługodawcy przyjmujący reklamację jest obowiązany do niezwłoczne-
go poinformowania Usługobiorcy o konieczności jej uzupełnienia. 
5. Usługodawca o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa 
Usługobiorcę do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia,  
z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez roz-
poznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 
6. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w centrum obsługi klienta Usługodawcy lub 
w autoryzowanym punkcie sprzedaży Usługodawcy, przedstawiciel Usługodawcy przyjmujący reklamację jest obo-
wiązany niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnej jej przyjęcie. 
7. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewa-
nia się na odległość, w tym drogą elektroniczną, Usługodawca jest obowiązany w terminie 14 (czternastu) dni od 
dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru 
telefonu jednostki Usługodawcy rozpatrującej reklamację. 
8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) 
dni od dnia jej złożenia. 
9. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej 
złożenia. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna dodat-
kowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą. 
10. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej wniesienia uważa się, że 
reklamacja została uwzględniona.
11. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Usługobiorca może skierować sprawę do sądu powszech-
nego. W przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniach 
mediacyjnym lub przed sądem polubownym. 

VI. Postanowienia końcowe
§ 16 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2012 roku i obowiązuje przez czas nieokreślony. 
2. Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu lub Umowy o świadczenie usług drogą elektro-
niczną, będą rozstrzygane przez sąd powszechny wg właściwości ogólnej. 


