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REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY  
 

„babylovesmusic.pl” 
 

§1  
Słownik pojęć 

 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Organizatorze – należy przez to rozumieć Baby Loves Music Spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-819 Warszawa, ul. Złota 75a/7, 
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000984888, NIP 5273012766 REGON 
52269621000000, adres poczty elektronicznej: info@babylovesmusic.pl, numer 
telefonu 504741916,  

2) Użytkowniku – należy przez to rozumieć Instruktora lub Kursanta, którzy zawarli z 
Organizatorem Umowę o udzielenie licencji BLM lub Umowę uczestnictwa w zajęciach 
muzyczno-językowych „Baby Loves Music” oraz korzystają z materiałów dydaktycznych 
zgromadzonych na Platformie BLM.  

3) Platformie BLM - należy przez to rozumieć stronę internetową www.babylovesmusic.pl, 
na której umieszczone są materiały dydaktyczne przeznaczone dla Użytkowników 
biorących udział w kursie. 

 
§2 

Postanowienia ogólne 
 

1. Platforma BLM umożliwia Użytkownikom biorącym udział w zajęciach muzyczno-
językowych pt. „Muzyczno-językowe zajęcia BABY LOVES MUSIC” (dalej jako BLM), 
dostęp do płatnych zasobów cyfrowych kursu w postaci materiałów dydaktycznych 
(dalej jako „materiały dydaktyczne”) przez cały okres, na który została zawarta Umowa 
z zastrzeżeniem §3 ust. 10 niniejszego Regulaminu. 

2. Materiały dydaktyczne zawarte są w folderach z numerami lekcji od 1 do 36 i obejmują: 
a. nagrania z zajęć, 
b. materiały pdf z tekstami piosenek i schematów rytmicznych „rytmiczanek”, 
c. materiały mp3 z nagraniami piosenek i schematów rytmicznych „rytmiczanek”, 
d. materiały pdf w postaci kolorowanek, 
e. scenariusze zajęć (dostęp wyłącznie dla Instruktorów). 

3. Właścicielem Platformy jest Baby Loves Music Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 75a/7 00-819 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000984888, NIP 5273012766 REGON 52269621000000).  

4. Niniejszy Regulamin opisuje zasady korzystania z materiałów dydaktycznych kursu BLM. 
Tekst Regulaminu jest dostępny na stronie internetowej babylovesmusic.pl w zakładce 
PLATFORMA BLM/regulamin i jest możliwy do pobrania w formacie pdf. Przed 
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założeniem konta na Platformie BLM Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z 
treścią niniejszego Regulaminu.  

5. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy o udzielenie licencji BLM, a także 
Umowy uczestnictwa w zajęciach muzyczno-językowych „Baby Loves Music”. 
Przystąpienie do korzystania z Platformy BLM jest równoznaczne z akceptacją 
postanowień niniejszego Regulaminu.  
 

§3  
Zasady korzystania z Platformy BLM 

 
1. Z materiałów dydaktycznych mogą korzystać wyłącznie osoby, które zawarły stosowną 

Umowę z Organizatorem, wykupiły dostęp do kursu BLM, zarejestrowały i zalogowały 
się na Platformie BLM, a także zaakceptowały niniejszy Regulamin. 

2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z materiałów dydaktycznych w sposób 
zgodny z obowiązującym prawem, a także postanowieniami Umowy oraz Regulaminu.  

3. W celu korzystania z materiałów dydaktycznych Użytkownik powinien posiadać dostęp 
do Internetu, aktualną przeglądarkę (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome), gniazdo 
słuchawkowe lub głośniki oraz aktywny adres e-mail.  

4. Organizator może aktualizować zasoby cyfrowe Platformy BLM bez konieczności 
informowania o tym Użytkownika. Organizator może czasowo wyłączyć dostęp do 
Platformy BLM w celu dokonania niezbędnych prac związanych z aktualizacją. 
Organizator zobowiązuje się do dokonywania aktualizacji w sposób najmniej dotkliwy 
dla Użytkownika.  

5. Uzyskanie dostępu do materiałów dydaktycznych wymaga zarejestrowania na stronie 
www.babylovesmusic.pl oraz wypełnienia formularza z prośbą o dostęp. W formularzu 
Użytkownik podaje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz 
miasta, w którym odbywa się kurs. Następnie, w ciągu 24 godzin, na wskazany przez 
Użytkownika adres e-mail wysyłany jest link, który umożliwia Użytkownikowi dostęp do 
materiałów dydaktycznych przez cały okres, na który została zawarta umowa. W 
przypadku nieotrzymania linku Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym 
Organizatora wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@babylovesmusic.pl lub pod 
numerem telefonu 504 741 916. 

6. Po zalogowaniu oraz aktywacji dostępu zalogowany użytkownik może: 
a. przeglądać zapisane nagrania z zajęć,  
b. przeglądać i pobierać materiały pdf z tekstami piosenek i schematów 

rytmicznych „rytmiczanek”, 
c. przeglądać i pobierać materiały mp3 z piosenkami i schematami rytmicznymi 

„rytmiczanek”, 
d. przeglądać i pobierać materiały pdf z kolorowankami. 
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6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych Użytkownika 
podanych w trakcie rejestracji. Użytkownik może dokonywać zmian danych zawartych 
w zakładce „moje konto” w każdym czasie.  

7. Korzystanie z materiałów dydaktycznych możliwe jest wyłącznie w celach edukacyjnych 
określonych szczegółowo w Umowie zawartej przez Użytkownika z Organizatorem. 
Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego loginu i hasła osobom 
trzecim. 

8. Wszystkie materiały dydaktyczne udostępnione Użytkownikom za pośrednictwem 
Platformy BLM stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego. Użytkownik nie ma 
prawa rozpowszechniania materiałów umieszczonych na Platformie BLM. W 
szczególności Użytkownik nie może wypożyczać lub wynajmować tych materiałów 
osobom trzecim jak również umieszczać tych materiałów w serwisach internetowych w 
celu publicznego odtwarzania lub wyświetlenia. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania dostępu do 
Platformy BLM dla Użytkownika korzystającego z niej niezgodnie z prawem, Umową 
zawartą z Organizatorem lub niniejszym Regulaminem. W takim przypadku 
Użytkownikowi nie przysługuje zwrot należności za brak dostępu do opłaconych kursów.  
 

§4  
Dane osobowe 

 
1. Podczas korzystania z zasobów Platformy BLM Organizator gromadzi o Użytkownikach 

takie informacje jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy, 
id komputera lub telefonu, rodzaj wykupionego Kursu BLM, miasto, w którym odbywa 
się Kurs BLM. Korzystając z Platformy BLM Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych znajdujących się na jego koncie. 

2. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały określone w Klauzuli 
RODO stanowiącej załącznik do Umowy zawartej przez Użytkownika z Organizatorem.  

3. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik 
powinien skontaktować się niezwłocznie z Organizatorem wysyłając wiadomość e-mail 
na adres info@babylovesmusic.pl.  
 

§5 
Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych w niniejszym Regulaminie 

zasad w każdym czasie, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z 
Platformy BLM, zapobiegania nadużyciom lub naruszenia praw autorskich Organizatora, 
wprowadzenia dodatkowych materiałów kursowych lub uproszczenia zasad działania 
Platformy BLM. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony Użytkownikom na stronie 
Platformy BLM. 
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2. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z funkcjonowaniem Platformy BLM 
lub zgromadzonych na niej materiałów dydaktycznych, Użytkownik powinien 
skontaktować się z Organizatorem serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej 
info@babylovesmusic.pl.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy 
Umowy zawartej przez Użytkownika z Organizatorem, a także powszechnie 
obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.  

4. Zasady określone powyżej obowiązują od dnia 01.10.2022 r. 
 
 


