REGULAMIN APLIKACJI #FakeHunter
DEFINICJE:

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej Regulamin) określający
zasady korzystania z Aplikacji działającej w ramach systemu komunikacji Użytkowników z serwisem
PAP.
Wydawca – Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie (00-502), przy ul. Brackiej 6/8,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067663,
NIP 526-02-50-742, o kapitale zakładowym w wysokości 52 703 520,00 zł (dalej PAP).
Aplikacja – aplikacji internetowa „ #FakeHunter” (dalej Aplikacja) działająca w ramach wspólnego
projektu PAP i GovTech, którego celem jest wprowadzenie systemu weryfikacji informacji i walki z
dezinformacją na tematy związane z bieżącą sytuacją w Polsce i na świecie, które są aktualnie
publikowane w mediach.
Partner Aplikacji – zespół „GovTech Polska” działający w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod
patronatem Premiera RP, którego celem jest realizacja międzyresortowych projektów w dziedzinie
innowacji, nowych technologii oraz cyfryzacji, skupiający wokół siebie społeczność innowatorów
chcących wspólnie przyczynić się do budowy nowoczesnego, cyfrowego państwa.
Projekt – System weryfikacji informacji i walki z dezinformacją „#FakeHunter” oraz skupiony wokół
tego projektu zespół ludzi, zajmujących się Fact-checkingiem, który powstał dzięki współpracy PAP oraz
Zespołu GovTech Polska jako Partnera Aplikacji.
Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez Aplikację w ramach serwisu PAP dokonuje zgłoszenia do
weryfikacji opublikowanej w mediach informacji w celu potwierdzenia prawdziwości jej treści z faktami
(dalej Użytkownik) według zasad niniejszego Regulaminu.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wydawca i Partner Aplikacji wspólnie organizują Projekt, którego celem jest zapobieganie
rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji oraz stawianie czoła powstałej w ten sposób
dezinformacji, niekiedy celowo tworzonej i dystrybuowanej w celu wywołania paniki i
emocjonalnych reakcji wśród obywateli w państwie.
2. Projekt i powstała w tym celu Aplikacja dysponuje narzędziami i zespołem osób, które dołożą
wszelkich starań, aby efektywnie sprawdzać wiarygodność informacji oraz źródła ich pochodzenia
w każdej dziedzinie.
3. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. Użytkownikiem Aplikacji może zostać każda pełnoletnia
osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Aplikacji
pod warunkiem uzyskania zgody ze strony ich przedstawiciela ustawowego.
4. Użytkownik korzystający z Aplikacji upoważnia PAP do utrwalania i rozpowszechniania swoich
komentarzy do zgłaszanych informacji poprzez Aplikację zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. PAP zastrzega sobie możliwość wykorzystania Projektu z udziałem komentarzy Użytkownika, w
celu przygotowania również materiałów do publikacji w serwisie PAP.
6. Użytkownik Aplikacji udostępnia swoje komentarze na własną odpowiedzialność. PAP nie ponosi
odpowiedzialności za komentarze Użytkowników poprzez Aplikację ani skutków ich publikacji dla
Użytkownika.
7. Niedopuszczalne są komentarze Użytkowników do Projektu o treściach sprzecznych z prawem,
wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc,
uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe.
8. Niedopuszczalne są również komentarze Użytkowników do Projektu o charakterze reklamowym.
9. PAP zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia informacji do weryfikacji w ramach Factcheckingu, w szczególności jeśli zawierają komentarze o których mowa w ustępie 7 i 8 niniejszego
paragrafu.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1. Aby móc skorzystać z Aplikacji w celach określonych niniejszym Regulaminem, Użytkownik musi za
pomocą zainstalowanej w przeglądarce internetowej wtyczki (klikając w jej ikonę w panelu
przeglądarki) wprowadzić adres internetowy strony oraz skan zgłaszanej treści w postaci
obrazkowej do systemu Fact-checkingu. W okienku, które otwiera się automatycznie po kliknięciu
ikonki rozszerzenia przeglądarkowego, Użytkownik wprowadza swój adres email (w celu
powiadomienia o wyniku weryfikacji) oraz swój dodatkowy komentarz w postaci opisu faktu, który
jego zdaniem powinien być poddany weryfikacji. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania
z Aplikacji opublikowane są na stronie Projektu.
2. Poprzez pobranie i zainstalowanie Aplikacji Użytkownik jest zobowiązany do akceptacji niniejszego
Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji w
formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3. Po dokonaniu rejestracji w Aplikacji, zgłoszenie Użytkownika jest automatycznie dystrybuowane
do grupy losowo wybieranych przez system „fake hunterów społecznościowych/fact checkerów”,
którzy podejmują działania weryfikujące na podstawie opublikowanych na stronie Projektu
przejrzystych reguł. Dwa zgodne werdykty fact checkerów społecznościowych oznaczają publikację
raportu podsumowującego Fact-checking na stronie Projektu dla wybranej w zgłoszeniu
informacji. Werdykty opatrzone są również adnotacją informującą o tym, czy werdykt został
potwierdzony również przez ekspertów PAP bądź innych ekspertów zaproszonych do udziału w
Projekcie. PAP jest uprawniony do odrzucenia zgłoszenia Użytkownika bez podania przyczyn.
4. Eksperci z zespołu PAP Fact-checking podejmują weryfikację co do zasady jako „druga linia” po
przeprowadzeniu weryfikacji przez fact checkerów społecznościowych z zastrzeżeniem ust. 5
niniejszego paragrafu.
5. W określonych przypadkach, w sytuacji gdy zgłoszenie zostaje uznane przez zespół ekspertów PAP
do Projektu za szczególnie pilne i ważne, to przedstawiciele zespołu PAP podejmują
natychmiastową weryfikację bez zbędnej zwłoki i oczekiwania na werdykty społeczności fact
checkerów. Werdykty te, zarówno eksperckie jak i społecznościowe, jeśli są zgodne, pozostaną ze
sobą połączone jako powiązane raporty.
6. Werdykty opatrzone raportami z weryfikacji faktów są publikowane na stronie internetowej
Projektu #FakeHunter pod domeną www.fakehunter.pap.pl.

7. Użytkownicy zgłaszający treści do weryfikacji a także pozostali czytelnicy serwisu PAP mogą
zgłaszać wnioski o korektę przedstawionych werdyktów i raportów. Wprowadzanie korekt oparte
jest na zasadach opisanych na podstronie Projektu pt. „Jak poprawiamy błędy”.
8. W skład raportu z weryfikacji zgłoszonych przez Użytkowników informacji wchodzą następujące
elementy:
a) dane identyfikujące zgłoszoną treść (adres URL, skan treści na stronie, komentarz
Użytkownika);
b) tytuł raportu z Fact-checkingu, prezentujący informację, fakt podlegający weryfikacji oraz
pytanie na które raport odpowiada;
c) opis problemu, przebiegu procesu weryfikacji, wykorzystanych źródeł i dodatkowe elementy
artykułu tworzącego tzw. „fact checking story”;
d) lista źródeł będących podstawą werdyktu (linki, wskazania bibliograficzne, poświadczenia
przeprowadzonych wywiadów, rozmów, wypowiedzi, źródła oświadczeń i innych
dokumentów);
e) werdykt na zasadzie prawda lub fałsz. W przypadkach, gdy orzeczenie jednej z tych dwu
możliwości nie jest jeszcze możliwe, stosowane jest oznaczenie „nieweryfikowalne”.
9. Użytkownik Aplikacji potwierdza, że wyraża zgodę na utrwalenie swoich komentarzy w Projekcie
i oświadcza, że zezwala na publikację swoich wypowiedzi w Projekcie, w tym w na stronach serwisu
PAP, a także do przechowywania wypowiedzi w Projekcie przez PAP w wersji oryginalnej lub
skróconej albo połączonej z innymi treściami lub zdjęciami w granicach prawa do upływu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wykorzystania wypowiedzi Użytkownika.
10. Zgoda określona w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy komentarzy wyłącznie w ramach
utrwalenia w Projekcie, które mogą być połączone również z innymi materiałami, w tym
materiałami reklamowymi, a także dowolnie przerabiane i modyfikowane w granicach
obowiązującego prawa, w ramach produkcji i publikacji materiałów wykorzystywanych przez PAP
oraz obejmuje wykorzystywanie wypowiedzi w powyższym zakresie na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej i poza jej granicami oraz jest nieograniczona w czasie.
11. Użytkownik potwierdza, iż poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do PAP
jakichkolwiek roszczeń osób związanych ze swoimi komentarzami i zgłoszeniem przez Użytkownika
treści podlegających Fact-checkingowi w ramach Projektu.
12. Z chwilą publikacji komentarzy Użytkownika w ramach Projektu zgłoszonych poprzez Aplikację,
Użytkownik udziela PAP licencji niewyłącznej do swoich komentarzy na czas nieokreślony, bez
ograniczenia terytorialnego na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania komentarzy, wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których komentarze utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania komentarzy poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, a
także publiczne udostępnianie komentarzy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym zarówno w sieciach przewodowych
lub bezprzewodowych, powszechnie dostępnych, jak i dostępnych po spełnieniu określonych
warunków, a także w sieciach zamkniętych, nadto we wszystkich technikach i technologiach,
w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także publiczne udostępnianie
komentarzy poprzez serwis PAP;
d) swobodnego korzystania z komentarzy oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy i
promocji serwisu PAP;

e) wykorzystania w innych utworach w postaci nie stanowiącej opracowania, w tym w utworach
audiowizualnych lub multimedialnych, w zakresie wskazanym powyżej.
13. Użytkownik upoważnia PAP do rozpowszechniania swoich komentarzy, niezależnie od sposobu ich
wykorzystania, również bez wskazywania autorstwa.
14. Użytkownik upoważnia PAP do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do
komentarzy, w tym prawa do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu,
wykonywania nadzoru autorskiego oraz do ingerowania w ich integralność.
15. W przypadku gdy podczas publikacji Projektu powstanie utwór o artystycznym wykonaniu, w
rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z momentem
utrwalenia takiego utworu w ramach Projektu Użytkownik udziela PAP licencji niewyłącznej, bez
ograniczenia terytorialnegona czas nieokreślony do tak powstałego utworu na wszystkich polach
eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie.

§3. NARUSZENIE REGULAMINU PRZEZ UŻYTKOWNIKA

1. Niedozwolone jest korzystanie z Aplikacji do innych celów, sprzecznych z prawem lub
niezgodnych z niniejszym Regulaminem.
2. Niezależnie od konsekwencji wynikających z naruszenia prawa, uznaje się za niedopuszczalne:
1) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
2) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
3) przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
4) wykorzystywanie danych osobowych innych Użytkowników w celach niezwiązanych
z funkcjonowaniem Aplikacji;
5) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący
w sposób niedozwolony wpływa lub usiłuje wpłynąć na Użytkowników, działać na
ich szkodę, szkodę PAP, Partnera Aplikacji lub innych podmiotów trzecich;
6) podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub integralności
sieci i usług telekomunikacyjnych;
7) naruszanie praw autorskich lub praw pokrewnych do komentarzy udostępnianych przez
pozostałych Użytkowników.
3. Użytkownik, który korzysta z Aplikacji w sposób niedopuszczalny, opisany w ust. 2 powyżej podlega
sankcjom dotyczącym ograniczenia korzystania z Aplikacji obejmującym:
1) usunięcie materiałów lub danych przekazanych do weryfikacji przez Użytkownika;
2) zawieszenie wykonywania weryfikacji na rzecz Użytkownika, w związku z którą doszło do
naruszenia Regulaminu.
4. W przypadku nałożenia sankcji przez Wydawcę, Użytkownikowi przysługuje reklamacja na
zasadach przewidzianych Regulaminem.
5. Jeżeli naruszające Regulamin działanie Użytkownika wyrządziło PAP bądź Partnerowi Aplikacji
szkodę, w szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności Aplikacji dla innych
Użytkowników, PAP może dochodzić od takiego Użytkownika roszczeń na drodze sądowej.
6. Wszelkie reklamacje na podstawie Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na
adres fakehunter@pap.pl bądź na piśmie na adres PAP wskazany w niniejszym Regulaminie.
7. PAP rozpatrzy reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź
na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Polska Agencja
Prasowa S.A. z siedzibą przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie (00-502). Dane osobowe Użytkowników
będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z Aplikacji.
2. W wykonaniu obowiązków wynikających z 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 - RODO) PAP
oświadcza, że administratorem danych osobowych Użytkowników jest Polska Agencja Prasowa
S.A. z siedzibą przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie (00-502).
3. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane przez PAP do zweryfikowania
każdej zgłoszonej informacji poprzez Aplikację oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych
w związku z Fact-checkingiem. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest publikacja
komentarzy w ramach Projektu przez PAP. Dalszą podstawą przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes administratora polegający na konieczności realizacji ciążących na
administratorze obowiązków prawnych.
4. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: pracownicy i
współpracownicy PAP, podmioty przetwarzające w imieniu PAP oraz zespół „GovTech Polska” przy
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z siedzibą w Warszawie.
5. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do pobrania Aplikacji i
zweryfikowania zgłoszonej informacji w ramach Projektu.
6. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia i do
przeniesienia danych oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Użytkownik może wyrazić sprzeciw kontaktując się z administratorem poprzez adres email:ochronadanychosobowych@pap.pl.
8. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń
wynikających z publikacji komentarzy w ramach Projektu i w serwisie PAP zgodnie z Regulaminem.
9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza teren Unii Europejskiej lub
organizacji międzynarodowej.

§ 5. POSANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod domeną: www.fakehunter.pap.pl
2. PAP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu
zostaną udostępnione pod adresem o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. PAP może dokonywać zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu
będą komunikowane Użytkownikom za pośrednictwem Aplikacji i będą obowiązywać od chwili
powiadomienia Użytkowników o zmianach poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści.
4. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie Projektu w ramach udostępnionej
Aplikacji.
5. Według najlepszej wiedzy PAP nie istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług
w ramach Aplikacji.
6. Wsparcie, pomoc techniczną oraz kontakt z PAP w sprawie funkcjonowania Aplikacji, Użytkownik
może uzyskać pod adresem mailowym: fakehunter@pap.pl.
7. Do stosunków między PAP a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe
rozstrzyga właściwy sąd właściwy ze względu na siedzibę PAP.

