
 
 

 Warunki Korzystania z Serwisu MojaMafia.pl 

 
 Strona www.MojaMafia.pl (dalej nazywana “Stroną”) pozwala Ci na zarządzanie tekstową, mafijną 
grą online (“Gra”), oraz granie w Gry zarządzane przez innych. Zarówno zarządca gry (dalej 
nazywany „Właścicielem Gry”) jak i gracze muszą przestrzegać pewnych zasad, których 
obowiązywanie akceptują podczas zakładania konta. Zasady Gry dotyczą grających w Grę, a te 
Warunki Korzystania z Serwisu dotyczą Ciebie jako Właściciela Gry. Tworząc grę musisz 
zaakceptować te Warunki Korzystania z Serwisu.  
Dostawcą Strony jest GamoVation B.V. w Groningen, zarejestrowane w Chamber of Commerce 
pod numerem 51193612. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie do tych warunków, napisz do nas mail 
na adres kontakt@mojamafia.pl.  
Te zasady i warunki zostały po raz ostatni zaktualizowane w dniu 07/02/2011.  

Klauzula 1. Zawartość Strony 
1.1. MojaMafia.pl oferuje Ci możliwość zarządzania Twoją Grą, czyli bycie Właścicielem Gry. 
Możesz również do pewnego stopnia określić layout i zawartość gry. 
 1.2. Bez uzyskania pisemnej zgody od MojaMafia.pl, tekst, obrazki i inne materiały znajdujące się 
na Stronie nie mogą być kopiowane, dystrybuowane ani używane w żadnym innym celu oprócz 
zarządzania Grą, chyba że obowiązujące prawo określa to inaczej.  
1.3. Te materiały są przeznaczone wyłącznie do użytku w kontekście Gry. Są oferowane bez 
gwarancji ich poprawności. Te materiały są przeznaczone w pełni do informowania i rozrywki i 
żadne prawa nie mogą być wyprowadzone na podstawie tych materiałów.  
1.4. MojaMafia.pl ma prawo do modyfikowania Gry w dowolnym momencie i bez poinformowania o 
tym – nawet w trakcie rundy rozpoczętej przez Właściciela Gry.  
1.5. Zabronione jest wysyłanie automatycznych zapytań do całej Strony lub jej znaczącej części, 
lub wykonywanie jakichkolwiek akcji mogących negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Strony lub 
Gry.  

Klauzula 2. Tworzenie Gry  
2.1. Nim będziesz mógł zarządzać Grą, musisz się wpierw zarejestrować. Jeśli masz mniej niż 16 
lat, musisz mieć zgodę rodziców na rejestrację. MojaMafia.pl ma prawo odrzucenia Twojej 
rejestracji bez podania przyczyn.  
2.2. Jeśli Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana, MojaMafia.pl da Ci dostęp do konta poprzez 
hasło.  
2.3. Nie możesz nikomu ujawniać swojego hasła. MojaMafia.pl nie jest odpowiedzialna za 
niewłaściwe użycie hasła i zakłada, że jesteś odpowiedzialny za wszystkie akcje podjęte z Twojego 
konta. Jeśli podejrzewasz, że niepowołana osoba zna Twoje hasło, zmień swoje hasło najszybciej 
jak to możliwe i skontaktuj się z Właścicielem Gry lub serwisem MojaMafia.pl najszybciej jak to 
możliwe. Podejmiemy odpowiednie działania. 



  

Klauzula 3. Autoryzacje i Kodeks Prowadzenia  
3.1. Jako właściciel Gry nie możesz podejmować się jakiegokolwiek nieautoryzowanego używania 
Strony i Gry oraz podejmujesz się takiego prowadzenia gry, jakiego MojaMafia.pl oczekuje od 
rozważnego właściciela Gry. Jeśli wykryjesz jakieś błędy lub uchybienia na Stronie, lub w Grze, lub 
w oprogramowaniu, powinieneś zrobić wszystko, aby MojaMafia.pl zwróciła na nie uwagę.  
3.2. Zabronione jest wykorzystywanie błędów i niedoskonałości Gry lub Strony. Jest również 
zabronione upublicznianie błędów i niedoskonałości na publicznym forum bez pozwolenia ze strony 
MojaMafia.pl. Każde złamanie tej zasady nakłada na Ciebie karę w wysokości 1000 Euro, nie 
wliczając w to odszkodowania dla MojaMafia.pl lub użytkowników, którzy ucierpieli w wyniku 
złamania tej zasady.  
3.3. Jako właściciel gry możesz w dowolnej chwili modyfikować ustawienia swojego konta i Zasady 
Gry. Powinieneś zawsze zadbać o to, by pojedynczy gracze nie czerpali profitów ani nie ucierpieli 
przez wprowadzone zmiany.  
3.4. Wszystkie Twoje zasady i warunki, które są niezgodne z Warunkami Korzystania z Serwisu, są 
błędne. Zgodnie z Klauzulą 5 masz prawo do ustalenia swoich własnych zasad korzystania z 
forum, które mogą różnić się od standardowych zasad korzystania z forum. Te zasady nigdy nie 
mogą być w sprzeczności z zasadami zawartymi w tych Warunkach Korzystania z Serwisu.  
3.5. Masz prawo przypisać lub odebrać przywileje pewnym osobom (Członkom Zespołu), którzy 
współzarządzają grą. Jako właściciel Gry jesteś odpowiedzialny za działania członków Twojego 
Zespołu.  
3.6. Jeśli gracz nie przestrzega zasad, zarówno właściciel Gry jak i MojaMafia.pl mają prawo 
wprowadzić sankcje. Jako właściciel Gry masz prawo w pierwszej instancji narzucić zasady. 
Możesz na przykład ostrzec graczy, że zablokujesz („zbanujesz”) Grę na pewien okres czasu lub 
skonfiskujesz (“zresetujesz”) wszystkie Kredyty gracza i/lub inną jego własność. Jako właściciel 
Gry jesteś zobowiązany do ostrożnego korzystania z sankcji względem graczy.  
3.7. Oprócz wspomnianych sankcji, MojaMafia.pl ma prawo do nałożenia kar proporcjonalnych do 
skali wykroczeń.  
3.8. Zabronione jest również omijanie lub wyłączanie zabezpieczeń Gry lub Strony.  
3.9. Zabronione jest dzielenie się, sprzedaż i przenoszenie konta na inną osobę bez pozwolenia 
MojaMafia.pl. Zabronione jest także używanie cudzego konta.  
3.10. Surowo zabronione jest obiecywanie graczom nagród – na przykład za wygranie gry lub 
zawodów – jeśli nagrody te nie będą faktycznie rozdane.  
3.11. Jeśli nie przestrzegasz tych Zasad Prowadzenia lub innych zobowiązań wynikających z tych 
Warunków Korzystania z Serwisu, MojaMafia.pl ma prawo nałożyć na Ciebie sankcje, ale nie jest 
do tego zobowiązana. W zależności od wagi wykroczeń, sankcje mogą obejmować ostrzeżenie, jak 
również anulowanie wszelkich Mafia Coins lub środków w Euro, które mogłeś zarobić, a nawet 
usunięcie wszystkich Twoich kont.  

 



Klauzula 4. Treści umieszczane na Stronie  
4.1. MojaMafia.pl pozwala Ci na wysyłanie wiadomości lub postowanie wiadomości dla innych 
poprzez czat, komunikator, forum i inne zasoby, oraz na umieszczanie tekstu i obrazków w Twojej 
Grze.  
4.2. Możesz sam zdecydować (poza niżej wymienionymi), które Treści chcesz opublikować, gdzie i 
kiedy. Mojamafia.pl nie jest jednak zobligowana do płacenia Ci za materiały, które umieszczasz na 
tej Stronie. Tym samym udzielasz serwisowi MojaMafia.pl nieekskluzywną licencję na publikowanie 
Twoich Treści na Stronie. W tym prawie zawiera się również prawo do zmiany i/lub edycji Treści. 
Wyrzekasz się prawa do zamieszczania Twojego nazwiska pod materiałami publikowanymi na 
Stronie. Masz również wszelkie prawa do dystrybucji materiałów i zabezpieczasz serwis 
MojaMafia.pl przed roszczeniami osób trzecich odnośnie zamieszczonych przez Ciebie materiałów.  
4.3. Treści nie mogą:  
zawierać hiperłączy do zewnętrznych stron ze szkodliwą zawartością (na przykład nadmiernej 
ilości pop-upów, wirusów i spyware);  

zawierać gróźb, informacji fałszywych, obraźliwych, ofensywnych, pornograficznych, 
dyskryminujących lub szerzących nienawiść;  

zawierać schematów piramidowych, łańcuszków, wiadomości o treści komercyjnej i 
filantropijnej;  

stwarzać wrażenia, że jesteś asystentem lub reprezentujesz serwis MojaMafia.pl;  

zawierać materiałów, które łamią prawa autorskie, w tym obrazków lub linków do własności 
intelektualnej osób trzecich bez ich zgody;  

zawierać materiałów, które powodują nieproporcjonalne obciążenie systemów MojaMafia.pl.  
 
4.4. Jeśli MojaMafia.pl ma uzasadnione podejrzenia lub zauważa, że Treść jest niezgodna z 
powyższymi zasadami lub łamie prawo, to serwis ma prawo do usunięcia takiej Treści lub 
zablokowania do niej dostępu. Co więcej, MojaMafia może nałożyć za to karę na użytkownika. 
MojaMafia.pl nie jest zobligowana do konsultowania z Tobą swoich działań w tej sprawie.  
4.5. W przypadku poważnych podejrzeń co do niewłaściwego korzystania ze Strony lub z Gry, 
MojaMafia.pl ma prawo do czytania Twoich prywatnych wiadomości w związku ze śledztwem w 
sprawie tego niepoprawnego korzystania z serwisu. MojaMafia.pl zachowa wszystkie znalezione w 
ten sposób informacje w tajemnicy i nie opublikuje ich ani nie użyje w celach innych, niż dociekania 
w wyżej opisanych przypadkach. MojaMafia.pl ma jednak prawo do przekazania tych informacji 
agencjom śledczym tropiącym takie zachowania.  

Klauzula 5. Zasady Forum  
5.1. Jako właściciel Gry jesteś odpowiedzialny za forum i jego zawartość oraz przestrzeganie jego 
zasad. Możesz ustalić własne zasady, które mogą się różnić od standardowych zasad forum, tak 
jak w Klauzuli 5.2. Te zasady nie mogą być jednak sprzeczne z żadnym z punktów zawartych w 
tych Warunkach Korzystania z Serwisu.  
5.2. Jeżeli nie wprowadzisz własnych zasad, obowiązywać będą następujące zasady:  

 



 
a) Zabronione jest oskarżanie innych w Twoich postach. To znaczy, że jeśli kogoś o coś 
podejrzewasz, powinieneś to zgłosić moderacji lub administracji. Twoja wiadomość musi zawierać 
wystarczające dowody. Fałszywe oskarżenia nie będą tolerowane.  

b) Forum służy między innymi do odsyłania do pewnych informacji. Aby to odsyłanie było 
zorganizowane i użyteczne, powinieneś przestrzegać poniższych zasad:  

Przed otwarciem tematu sprawdź, czy Twoje pytanie nie zostało już zadane wcześniej.  

Zawsze zamieszczaj nowy temat w odpowiedniej sekcji forum.  

Nie czuj się zobligowany do odpisywania w każdym możliwym temacie. Odpowiadaj tylko 
wtedy, gdy masz coś znaczącego do napisania.  

c) Promowanie innych stron na forum bez zgody będzie uznane za spam i może być ukarane 
odcięciem dostępu do Gry i usunięciem konta.  

d) Forum nie jest miejscem do wypowiadania wojen innym członkom i ich rodzinom.  
 

Klauzula 6. Zakup Mafia Coins i Nagrody 
6.1. Twoi gracze mogą kupować Kredyty z MojaMafia.pl, których użyją w Grze. Jako właściciel Gry 
otrzymasz wynagrodzenie, kiedy gracze kupią Kredyty.  
6.2. Jako właściciel Gry możesz ustawić, czy będziesz przyjmować wynagrodzenie w Mafia Coins, 
czy w Euro. Wynagrodzenie będzie zawsze przyznawane zgodnie z warunkami i stawkami 
zawartymi w tabeli płatności znajdującej się na Stronie. Pamiętaj: może obowiązywać minimalna 
suma Mafia Coins, w efekcie czego możesz stracić nagrody za Kredyty zakupione przez graczy.  
6.3. Ponieważ Mafia Coins są przeznaczone do natychmiastowego użycia po zakupie, nie masz 
prawa do przerwania zakupu, zgodnie z Sekcją 7:46i Kodeksu Cywilnego;  
6.4. W przypadku problemów przy zamawianiu Mafia Coins lub wypłacie wynagrodzenia, możesz 
skontaktować się z serwisem MojaMafia.pl pod adresem: support@MojaMafia.pl lub poprzez forum 
na www.MojaMafia.pl. Zawsze załącz pewne szczegóły: data i godzina, wyjaśnienie problemu, 
numer telefonu itd.  
6.5. Wszystkie oferty są niezobowiązujące, a ceny na Stronie mogą zawierać błędy pisowni i/lub 
programowania. MojaMafia.pl ma prawo w dowolnej chwili zmienić ceny.  

Klauzula 7. Obchodzenie się z prywatnymi danymi  
7.1. MojaMafia.pl szanuje prywatność wszystkich użytkowników Strony i zapewnia, że prywatne 
dane są przechowywane z należytą ostrożnością i zgodnie z Aktem Ochrony Danych Osobowych 
(Personal Data Protection Act).  
7.2. MojaMafia.pl zrobi wszystko co w jej mocy, aby chronić Twoją prywatność na tyle na ile jest to 
możliwe, ale musisz pamiętać, że w pewnych przypadkach kwestie takie jak wolność wypowiedzi 
czy działania niezgodne z prawem mogą mieć wyższy priorytet, niż Twoja prywatność.  
7.3. Przy rejestracji, MojaMafia.pl zażąda od Ciebie pewnych danych osobistych, takich jak Twoje 
nazwisko i działający adres e-mail. Te dane nie będą ujawnione osobom trzecim, chyba że 
pozwolisz na to lub ujawnienie tych danych będzie konieczne dla normalnego korzystania przez 
Ciebie ze Strony. MojaMafia.pl może użyć emaila do wysyłania Ci wiadomości ze Strony i/lub do 
zarządzania Grami. Każda wiadomość będzie zawierała opcję wypisania się z subskrypcji. 
Moja.Mafia.pl będzie wymagała Twojej zgody na wysyłanie Ci innych, komercyjnych wiadomości e-
mail. 

http://www.mojamafia.pl/


  
7.4. MojaMafia.pl zachowuje ogólne statystyki odwiedzin, aby wykrywać potencjalne oszustwa i 
nadużycia. Informacje te zawierają adresy IP komputerów, z których łączono się ze Stroną, oraz 
nazwę użytkownika i informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika,  
7.5. MojaMafia.pl  używa ciasteczek. Ciasteczko to mały plik wysyłany wraz ze stronami tej Strony, 
aby umożliwić analizę zachowania użytkownika. Możesz nie akceptować plików Cookiem, ale to 
może ograniczyć funkcjonalność i łatwość korzystania ze Strony.  
7.6. Masz prawo do wglądu, poprawy i usunięcia swoich danych. W tym celu skontaktuj się z 
serwisem MojaMafia.pl.  
7.7. Jeśli Treść narusza Twoją prywatność, zazwyczaj w pierwszej kolejności zostanie zmieniona 
na anonimową. MojaMafia.pl nie ma obowiązku usuwania Treści ze Strony, chyba że masz ku 
temu wyjątkowy powód.  
7.8. MojaMafia.pl używa serwisów płatności obsługiwanych przez podmioty trzecie, kiedy kupujesz 
Mafia Coins i płacisz Kredytami. MojaMafia.pl nie ma kontroli nad politykami prywatności 
podmiotów trzecich. Zapoznaj się z politykami prywatności tych serwisów.  

Klauzula 8. Utrzymanie Serwisu i Błędy 
8.1. MojaMafia.pl ma prawo do tymczasowego wyłączenia Strony lub jej części w celu konserwacji, 
modyfikacji lub ulepszenia Strony. MojaMafia.pl stara się dokonywać tych modyfikacji w godzinach, 
gdy ruch na stronie jest najmniejszy oraz powiadomić Cię wcześniej o takiej ewentualności. 
MojaMafia.pl nie jest zobowiązana do pokrycia strat wynikających z takich wyłączeń.  
8.2. MojaMafia.pl ma prawo do modyfikowania Strony, Gry i oprogramowania używanego na 
Stronie w celu polepszenia funkcjonalności i naprawy błędów. Jeśli modyfikacja wprowadzi 
znaczące zmiany w funkcjonalności, MojaMafia.pl postara się poinformować Cię wcześniej o takich 
zmianach. MojaMafia.pl nie jest zobligowana do pokrywania jakichkolwiek strat wynikłych z takich 
modyfikacji.  
8.3. W przypadku zadziałania siły wyższej, takiej jak błędy w infrastrukturze telekomunikacyjnej lub 
błędów po stronie dostawców płatności, ta Umowa może być zawieszona lub zerwana, bez 
obowiązku pokrycia jakichkolwiek wynikłych z tego strat przez MojaMafia.pl.  
8.4. MojaMafia.pl postara się odpowiedzieć na każde pytanie w odpowiednio krótkim czasie. 
MojaMafia.pl nie może jednak ręczyć za celność i/lub kompletność odpowiedzi.  

Klauzula 9. Odpowiedzialność  
9.1. Odpowiedzialność MojaMafia.pl za bezpośrednie straty przy jednokrotnym wydarzeniu (serie 
wydarzeń są uznawane za jedno wydarzenie) jest ograniczona do kwoty, jaką użytkownik zapłacił 
za Grę, maksymalnie 500 Euro (bez VAT).  

 



9.2. Ani MojaMafia.pl, ani żaden z jej partnerów nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek pośrednie 
szkody, takie jak utrata przychodów lub zysków, utrata danych i strata ekonomiczna.  
9.3. Zwalniasz serwis MojaMafia.pl z wszelkich żądań ze strony podmiotów trzecich w kwestii 
odszkodowań za straty, koszta lub zyski, w odniesieniu do tej umowy.  
9.4. Poprzednie paragrafy tej Klauzuli nie odnoszą się do przypadków znaczących szkód 
wywołanych przez celowe działanie lub poważne zaniedbanie ze strony MojaMafia.pl.  
9.5. Warunkiem koniecznym dla istnienia praw do żądania odszkodowania za straty jest pisemne 
powiadomienie MojaMafia.pl o wynikłej stracie najszybciej jak to możliwe.  

Klauzula 10. Czas trwania, rozszerzenie i zerwanie umowy  
10.1. Strony zawierają tę Umowę na czas nieokreślony, Możesz w dowolny momencie zerwać tę 
Umowę bez okresu wypowiedzenia. W przypadku zerwania umowy w związku z karą nałożoną na 
użytkownika, MojaMafia.pl może natychmiast zerwać tę Umowę.  
10.2. Po zerwaniu umowy Twoje konto i wszystkie powiązane z nim dane zostaną usunięte, w tym 
Mafia Coins. MojaMafia.pl może usunąć Twoje Treści, ale nie jest do tego zobligowana.  
10.3. W przypadku zerwania umowy, następujące zobowiązania będą obowiązywać dopóki 
MojaMafia będzie w stanie uzasadnić ich kontynuację: licencja ujęta w Klauzuli 4 oraz odniesienia 
do kwestii odpowiedzialności w Klauzuli 9.  
10.4. MojaMafia.pl ma prawo do zawieszenia swoich zobowiązań względem Ciebie, jeśli istnieje 
podejrzenie, że nie przestrzegasz warunków umowy, bez możliwości uzyskania odszkodowania od 
MojaMafia.pl.  

Klauzula 11. Modyfikacje umowy 
11.1. MojaMafia.pl ma prawo modyfikować te Warunki Korzystania z Serwisu lub dodawać nowe 
warunki. Te zmiany lub dodatki wchodzą w życie 15 dni po ich publikacji na Stronie. Zmiany w 
Klauzulach 3 i 4 wchodzą w życie przy rozpoczęciu kolejnej rundy Gry. Mniejsze zmiany mogą 
zawsze natychmiastowo wchodzić w życie.  
11.2. Jeśli nie akceptujesz wprowadzanych zmian, musisz zerwać umowę przed ich wejściem w 
życie lub tuż po nim. Nie możesz wówczas dalej korzystać ze Strony. Używając Strony niniejszym 
akceptujesz zmodyfikowane lub nowe warunki umowy.  
11.3. Żaden z zaproponowanych przez Ciebie warunków lub wyjątków nie będzie włączony do 
umowy, chyba że zostanie to pisemnie potwierdzone przez Ciebie i MojaMafia.pl.  
11.4. MojaMafia.pl ma prawo przekazać tę Umowę i wszystkie jej prawa i zobowiązania 
podmiotowi trzeciemu, który stanie się nowym właścicielem Strony.  
11.5. Informacje i uwagi umieszczone na Stronie mogą zawierać błędy programistyczne i literówki. 
W przypadku niezgodności strony z tą umową, ta umowa jest obowiązująca.  

 



Klauzula 12. Uwagi Końcowe  
12.1. Ta umowa podlega prawu Holandii.  
12.2. Jakiekolwiek spory dotyczące tej umowy będą rozpatrywane przed sądem w Holandii.  
12.3. Jeśli którykolwiek z tych warunków jest błędny, nie sprawi to, że cała umowa przestanie 
obowiązywać. W takim przypadku strony umowy zamienią błędne elementy na elementy, które 
pierwotnie miały obowiązywać.  
12.4. “Pisemnie” oznacza również korespondencję e-mail, o ile tożsamość osób korespondujących 
jest wystarczająco udowodniona.  
12.5. W przypadku komunikacji elektronicznej z MojaMafia.pl, wersja wiadomości przechowywana 
przez MojaMafia.pl jest uważana za wersję autentyczną, chyba że udowodnisz, że ta wersja nie 
jest autentyczna.  
12.6. MojaMafia.pl ma zawsze prawo do przypisania asystentów, którzy będą sprawdzali, czy 
Zasady Gry są przestrzegane oraz będą mogli nakładać kary za ich nieprzestrzeganie. Warunki tej 
umowy będą również obowiązywać tych asystentów, chyba że treść warunku określa to inaczej.  
12.7. Jesteś zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia MojaMafia.pl o zmianie nazwiska, 
adresu zamieszkania lub informacji kontaktowej, która może być ważna dla MojaMafia.pl.  
12.8. W przypadku sporów wiążącym regulaminem pozostaje wersja angielska: 

http://www.mojamafia.pl/terms_of_use_pl2.pdf 

 
 

Definicje 
Terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenia:  
1. Kredyty: punkty, które gracze mogą kupić i używać ich do wykonywania pewnych czynności w 
Grze.  

2. Treści: cały tekst, obrazki i inne materiały umieszczone na Stronie przez podmioty inne niż 
MojaMafia.pl.  

3. Zespół: osoby, w tym właściciele Gier, które mają przywileje zarządzania grą.  

4. Członek Zespołu: osoba, która otrzymała od właściciela Gry przywilej zarządzania Grą.  

5. Właściciel Gry: osoba, która stworzyła grę na Stronie 

6. Mafia Coins: punkty, które mogą być zakupione przez właścicieli Gry i użyte do rozwijania ich 
Gry.  

7. Gra: tekstowa, wieloosobowa Mafijna gra online stworzona na Stronie.  

8. Wsparcie: osoba lub oddział serwisu MojaMafia.pl odpowiedzialny za przyjmowanie zażaleń i 
rozwiązywanie problemów.  

9. Strona: www.MojaMafia.pl. 

http://www.mojamafia.pl/terms_of_use_pl2.pdf

