
Regulamin usługi FunSkan   
   

1. Postanowienia ogólne   

1. Niniejszy regulamin usługi „Fun Skan" ("Regulamin"), określa zasady korzystania z usługi Fun 

Skan ("Usługa") w sieci Plus oraz sposób rejestracji do Usługi.   

   

2. Usługę świadczy Digital Virgo Polska S.A. z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 22, 00-133 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd   

Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000253675, NIP 527-23-17-216, REGON 016750310, kapitał zakładowy 500 000   

PLN (w pełni wpłacony) ("Digital Virgo" dalej zwany Organizatorem), we współpracy z Polkomtel 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorska 4, 02-676 Warszawa, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał 

zakładowy: 2.360.069.800,00 zł, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968 ("Polkomtel"), Adres do 

kontaktu w sprawach związanych z Usługą: e-mail info@funskan.pl   

   

3. Usługa dostępna jest dla wszystkich:   

   

a. Abonenta w rozumieniu:   

• Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla 

Abonentów (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo   

• Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. –   

Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r. do 24.05.2018 r.) albo   

• Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. –  

oferty abonamentowe (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.05.2018 r. do 20.12.2020 

r.) albo •                Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

POLKOMTEL sp. z o.o. – dla ofert na Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od  

21.12.2020 r.),   

   

b. Abonenta Simplus i Abonentów Sami Swoi - w rozumieniu Regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami 

Swoi,   

   

c. Abonenta Na Kartę w rozumieniu:   

• Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – Na 

Kartę (dla Umów zawartych od 25.12.2014 r. do 17.12.2018 r.) albo   

• Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – oferty   

Na Kartę (dla Umów zawartych od 18.12.2018 r. do 20.12.2020 r.) albo   

Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – dla ofert na  

Kartę (dla Umów zawartych od 21.12.2020 r.), d.               Abonenta Mix w rozumieniu:   

• Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – Mix   

(dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r. do 17.12.2018 r.) albo   

• Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – oferty  

Mix (dla Umów/Aneksów zawartych od 18.12.2018 r. do 20.12.2020 r.) albo   



• Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. – dla 

ofert Mix (dla Umów/Aneksów zawartych od 21.12.2020 r.),   

   

e. Abonenta MIXPLUS - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych  

przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów MixPlus,   

   

f. Abonenta Plus Mix - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych  

przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów PlusMix;   

   

g. Abonenta 36.6 - w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6.   

   

zwanych dalej "Klientami" lub "Użytkownikami", którzy zarejestrowali się w Usłudze.   

4. Rejestracja w Usłudze, polega na zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Usłudze w sposób opisany w 

par. 2 pkt. 6 lub pkt. 7 Regulaminu.    

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany cech lub funkcji Usługi związanych z postępem 

technicznym lub technologicznym.    

   

6. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej Usługi pod adresem 

http://www.funskan.pl/funskan/main.xhtml    

   

7. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i   

warunki korzystania z Usługi.    

   

8. Każdy Użytkownik zapewnia we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych 

wymagań technicznych w celu korzystania z Usługi: telefon komórkowy lub inne urządzenie 

wyposażone w funkcjonalności umożliwiające korzystanie z poszczególnych usługi tj. 

funkcjonalności umożliwiające wysyłanie i odbieranie SMSów oraz MMSów, poprawnie 

skonfigurowany dostęp do internetu wraz z przeglądarka internetową umożliwiającą wyświetlanie 

stron www/wap a także ewentualnie komputer z dostępem do internetu umożliwiający poprawnie 

otwieranie stron www.    

   

2. Zasady korzystania z usługi   

1. Usługa polega na umożliwieniu prowadzenia rozmów pomiędzy zarejestrowanymi Użytkownikami 

za pomocą wiadomości SMS, w tym komend SMS o podanej treści na numery podane poniżej, a 

także za pomocą serwisu WAP dostępnego pod adresem wap.funskan.plusgsm.pl. Format 

przesyłanych w ramach Usługi wiadomości SMS został przedstawiony w poniższej tabeli.    

   

2. Wszystkie komendy mogą być wpisane wielkimi lub małymi literami. Wybrane komendy posiadają 

również skrócone wersje, które (o ile są dostępne) podane są w nawiasach obok pełnej treści 

komendy.    

   

   

   

KOMENDA   

   

OPIS   

   

NUMER   



   

ZGODA   

Po wysłaniu wiadomości SMS o treści ZGODA Klient  

otrzyma SMS zwrotny z zaproszeniem do rejestracji w   

Usłudze. Rejestracja w Usłudze odbywa się poprzez   

     

   

  

  udzielenie odpowiedzi na kolejne pytania przesłane 

SMSem o Nick, płeć i wiek.   

2500   

USUN   Zakończenie korzystania z Usługi.   2500   

TAK   

Komenda służy do wyrażenia zgody na lokalizowanie oraz 

wyrażenia zgody na przekazywanie danych   

lokalizacyjnych przez Polkomtel do Digital Virgo w celu 

realizacji Usługi,.   

2500   

NIE   

Wycofanie zgody na lokalizowanie oraz zgody na 
przekazywanie danych lokalizacyjnych przez Polkomtel do   

Digital Virgo  w celu świadczenia Usługi   

2500   

SKAN lub S lub 

SZUKAJ   

Wysłanie czterech zaproszeń do osób znajdujących się w 

pobliżu i spełniających kryteria wyszukiwania. Kryteria   

domyślne to przeciwna płeć i zbliżony wiek. Znaleziona 

osoba po otrzymaniu zaproszenia może je przyjąć   

wysyłając sms o treści OK. używając funkcji odpowiedz. W 

momencie wysłania smsa przez akceptującego   

zaproszenie zestawiany jest kanał do rozmowy- pierwszy 

wolny kanał z zakresy 240X dla każdej ze stron. Możliwe   

jest również definiowanie kryteriów poszukiwania poprzez 

odpowiedni format SMS-a: SKAN PLEC WIEK   

2400   

SKAN NICK   
Rozpoczęcie rozmowy z Użytkownikiem o podanym Nick-  

u.   
   

LISTA lub L   

Wyszukiwanie czterech rozmówców, którzy znajdują się w 

pobliżu i spełniają kryteria wyszukiwania. Kryteria   

domyślne to przeciwna płeć i zbliżony wiek. Poszukujący  

otrzyma SMS z listą czterech odnalezionych Nicków. Aby 

rozpocząć rozmowę powinien wysłać kolejny SMS na 

numer 2400 podając w jego treści wybrany Nick.   

Możliwe jest również definiowanie kryteriów poszukiwania 

poprzez odpowiedni format SMS-a: LISTA PLEC WIEK   

2400   

BLOKUJ NICK   

Całkowite zablokowanie komunikacji z numerem telefonu, 

należącym do osoby o podanym Nick-u. Blokada jest   

dwustronna, co oznacza, że żadna ze stron, ani blokujący, 

ani blokowany, nie nawiąże kontaktu ze stroną przeciwną.   

Odblokować użytkownika można komendą ODBLOKUJ  

lub logując się do swojego profilu na stronie 

www.funskan.pl   

   

2400   

ODBLOKUJ NICK   

Odblokowanie komunikacji z numerem telefonu, który 

został wcześniej zablokowany komendą BLOKUJ,   

należącym do osoby o podanym Nicku w komendzie. 
Odblokowanie jest dwustronne, co   

oznacza, ze obie strony mogą ponownie nawiązać ze sobą 

rozmowę. Użytkownika również można odblokować po 

zalogowaniu się do swojego profilu na stronie   

www.funskan.pl   

2400   

INFO NICK   Uzyskanie informacji na temat osoby o podanym Nick-u.   2400   



INFO   Uzyskanie informacji dotyczących własnego profilu.   2400   

STOP   

Zawieszenie korzystania z Usługi na 12 godzin W tym 

okresie nie są przesyłane żadne wiadomości SMS  

związane z Usługą. Przesłanie SMS-a w formacie STOP   

ILOSC_GODZIN powoduje   

zawieszenie korzystania z Usługi na określoną ilość   

2400   

   

   

     

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
3. U ż y  

t  

k o 

w  



n i cy w ramach Usługi mogą także wysyłać wiadomości MMS na numery od 2401 

do  2414.   

a. wiadomość MMS powinna zostać wysłana na numer przypisany do prowadzonej rozmowy 

na numerach od 2401 do 2414.    

b. osoba odbierająca MMS otrzyma wiadomość na przypisanym numerze rozmowy z zakresu 

do 2401 do 2414    

c. w przypadku wysłania MMS na numer nie obsługujący wiadomości MMS, lub numer z 

zakresu od 2401 do 2414, na którym nie jest prowadzona rozmowa Użytkownik otrzyma 

odpowiedni komunikat SMS z informacją o błędzie.    

d. aby wiadomość MMS została poprawnie wysłania i odczytana Użytkownik powinien 

posiadać poprawnie skonfigurowany telefon do obsługi wiadomości MMS (konfiguracja  

MMS)    

    godzin. Aby wcześniej powrócić do korzystania z Usługi 

należy przesłać SMS z dowolnym poleceniem (oprócz  

INFO) pod numer 2400.   

  

  

POMOC   

Uzyskanie skróconych objaśnień podstawowych poleceń 

w Usłudze.   2400   

  

SKOK MIASTO   

Wirtualne przeniesienie Użytkownika do wybranego przez 

siebie miasta na terytorium Polski, gdzie może on 

wyszukiwać potencjalnych rozmówców korzystając z 

poleceń SKAN i LISTA.   

Liczba dostępnych miast w komendzie SKOK może być 

ograniczona.   

2400   

  

SKOK   

Przeniesienie (powrót) Użytkownika do właściwej dla niego 

lokalizacji. Automatyczne przeniesienie (powrót)   

Użytkownika do jego rzeczywistej lokalizacji odbywa się po 

upływie 12 godzin od momentu, wysłania przez niego   

SMS-a, inicjującego wirtualne przeniesienie do wybranego 

miasta.   

2400   

  

RANDKA   

Pierwsze wysłanie smsa powoduje zapisanie się do grupy 

osob które chcą korzystać z smsowej randki. Kolejne 

wysłanie smsa RANDKA powoduje znalezienie osoby o 

przeciwnej płci i   

zbliżonym wieku wśród użytkowników którzy zapisali się   

do grupy. Po znalezieniu osoby, każda ze strony dostaje 

smsa z informacją iż mogą rozpocząć rozmowę na 

przypisanym do nich wolnym kanale z zakresu 240X.   

2400   

  

WIECEJ   

Po wysłaniu komendy WIECEJ, użytkownik otrzyma 

propozycję opisów np. cytaty, porównania, śmieszne   

sentencje itp. Po wybraniu opisu (wysłaniu A,B lub C)   

zostanie on dodany do profilu i będzie się wyświetlał przy 

nicku np.: KASIA.22 #Nie lubię poniedziałków!   

2400   

  

FUN   

Po wysłaniu komendy FUN użytkownik otrzyma listę 

funskanerów, którzy mają ustawiony opis w profilu 

(wybrany przez komendę WIECEJ).   
2400   

  

ALBUM   

Po wysłaniu komendy ALBLUM użytkownik otrzyma w 

odpowiedzi dedykowany link do strony internetowej 

zawierającej zdjęcia   

profilowe innych użytkowników. Kliknięcie w przycisk 

rozmawiaj spowoduje nawiązanie rozmowy z wybraną 

osobą przez SMSy.   

2400   



e. do zablokowania odbierania wiadomości MMS ma zastosowanie komenda STOP wysyłana 

na numer 2400    

   

4. Użytkownik może skorzystać z dodatkowych funkcji Usługi logując się na stronie www.funskan.pl   

przy pomocy Nick'a i hasła otrzymanego w treści SMS-a po zakończeniu rejestracji w Usłudze.    

   

5. Strona funskan.pl umożliwia niezależne korzystanie z serwisu, natomiast logowanie się na niej nie   

jest wymagane aby korzystać z serwisu przez kanał SMS.   

   

6. Rejestracja do Usługi odbywa się przez wysłanie SMS-a o treści ZGODA pod numer 2500 oraz 

przesłanie odpowiedzi na kolejne pytania zadawane poprzez SMS dotyczące określenia Nick'a, 

płci i wieku. Odpowiedzi na pytania przesyłane są również w formie SMS-a pod numer 2400.   

Klienci którzy nie zarejestrowali się do Usługi w sposób opisany powyżej, mają możliwość 

zarejestrowania się do Usługi poprzez wypełnienie formularza dostępnego w serwisie WAP pod 

adresem wap.funskan.plusgsm.pl.   

   

7. Użytkownik, bez względu na sposób w jaki zarejestrował się do Usługi, może w każdym czasie   

wyrejestrować się z Usługi poprzez wysłanie SMS-a o treści USUN na numer 2500.   

   

8. Numer telefonu wykorzystany przez Klienta odpowiednio do rejestracji w Usłudze nie może być   

wykorzystany do rejestracji w Usłudze przez innego Klienta.   

   

9. Klient dokonując Rejestracji w Usłudze zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie 

jego danych osobowych w celu realizacji Usługi, w tym na udostępnianie tych danych (nick, płeć, 

wiek, wizerunek) innym Użytkownikom, oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Podczas 

rejestracji Użytkownik zostanie również poproszony o wyrażenie zgody na geolokalizację poprzez 

wysłanie SMS-a o treści TAK SMS-a o treści NIE na numer 2500 na numer 2500 . Zgoda ta jest 

opcjonalna i nie wpływa na możliwość korzystania z Usługi. Zgoda może być odwołana w każdym 

czasie.  

Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na lokalizację poprzez wysłanie SMS-a o treści 

NIE na numer 2500.   

   

10. Z dniem 21.04.2017 r. funkcja Funroom czyli funkcja umożliwiająca prowadzenie rozmowy 

grupowej na numerach 24001 i 24002 pomiędzy Użytkownikami, którzy znajdą się w tym samym 

wirtualnym pokoju rozmów zostaje wyłączona z przyczyn technologicznych. Użytkownik po 

wysłaniu SMSa na numer 24001 lub 24002 otrzyma z numeru 2400 zwrotnie SMSa z informacją o 

konieczności korzytstania z głównego numeru do wysyłania komend: 2400.   

   

11. Użytkownicy mogą skorzystać ze specjalnych dodatkowych komend (opisanych w poniższej tabeli) 

dostępnych po zapisaniu się do odpowiedniego serwisu MT. Aktywacja serwisu MT i skorzystanie 

z dodatkowych komend nie jest niezbędna do korzystania przez Użytkownika z Usługi.  Aktywacja 

i wyłącznie poszczególnych serwisów MT:   

1. Aktywacja serwisu NOWI: komenda START NOWI (lub NOWI wysyłana na nr 59006 (0zł) 

Wyłączenie serwisu NOWI: komenda STOP NOWI wysyłana na nr 59006 (0zł)    

   

2. Aktywacja serwisu AKTWYNI: komenda START AKTYWNI (lub AKTYWNI) wysyłana na nr    



59006 (0zł) Wyłączenie serwisu AKTYWNI: komenda STOP AKTYWNI wysyłana na nr 

59006 (0zł)    

3. Aktywacja subskrypcji SKAN: komenda START SKAN (lub SKAN)wysyłana na nr 59006  

(0zł) Wyłączenie subskrypcji SKAN: komenda STOP SKAN wysyłana na nr 59006 (0zł)    

   

4. Aktywacja subskrypcji FOTKI: komenda START FOTKI (lub FOTKI) wysyłana na nr 60107  

(0zł) Wyłączenie subskrypcji FOTKI: komenda STOP FOTKI wysyłana na nr 60107 (0zł)    

   

   

5. Aktywacja subskrypcji GADKI: komenda START GADKI (lub GADKI) wysyłana na nr 60107  

(0zł) Wyłączenie subskrypcji FOTKI: komenda STOP GADKI wysyłana na nr 60107 (0zł)    

   

6. Aktywacja subskrypcji PROMO: komenda START PROMO (lub POMO) wysyłana na nr   

60107 (0zł) Wyłączenie subskrypcji FOTKI: komenda STOP PROMO wysyłana na nr 

60107 (0zł)    

   

7. Aktywacja subskrypcji LUPA: komenda START LUPA (lub LUPA) wysyłana na nr 60307  

(0zł) Wyłączenie subskrypcji FOTKI: komenda STOP LUPA wysyłana na nr 60307 (0zł)    

   

8. Aktywacja subskrypcji KLIK: komenda START KLIK (lub KLIK) wysyłana na nr 60407 (0zł)  

Wyłączenie subskrypcji KLIK: komenda STOP KLIK wysyłana na nr 60407 (0zł)    

   

   

9. Aktywacja subskrypcji LUX: komenda START LUX wysyłana na nr 60107 (0zł)  Wyłączenie 

subskrypcji LUX: komenda STOP LUX wysyłana na nr 60107 (0zł)   

   

10. Aktywacja subskrypcji ZGODA: komenda START ZGODA (lub ZGODA) wysyłana na nr   

60207 (0zł). Wyłączenie subskrypcji ZGODA: komenda STOP ZGODA wysyłana na nr 

60207 (0zł)   

   

11. Po zarejestrowaniu się do wybranego serwisu MT i otrzymaniu SMSa jego 

potwierdzającego Użytkownik może skorzystać z komend przypisanych do wykupionego 

Serwisu MT:   

   

SERWIS   KOMENDA   OPIS   NUMER   

NOWI   NOWI LUB N   

Wyszukiwanie czterech rozmówców, którzy 

zarejestrowali się do serwisu w przeciągu 5 

ostatnich godzin. Kryteria domyślne to   

przeciwna płeć i zbliżony wiek. Poszukujący   

otrzyma SMS z listą czterech odnalezionych   

Nicków. Aby rozpocząć rozmowę powinien 

wysłać kolejny SMS na numer 2400 podając w 

jego treści wybrany Nick.   

Możliwe jest również definiowanie kryteriów 
poszukiwania poprzez odpowiedni format SMS-  

a:   

2400   



NOWI PLEC WIEK   

  

AKTYWNI   AKT LUB A   

Wyszukiwanie czterech rozmówców, którzy byli 

aktywni w usłudze w przeciągu 5 ostatnich   

godzin (np szukali rozmówców wysyłając  

komendę LISTA). Kryteria domyślne to   

przeciwna płeć i zbliżony wiek. Poszukujący   

otrzyma SMS z listą czterech odnalezionych   

Nicków. Aby rozpocząć rozmowę powinien 

wysłać kolejny SMS na numer 2400 podając w 

jego treści wybrany Nick.   

Możliwe jest również definiowanie kryteriów 
poszukiwania poprzez odpowiedni format SMSa:  

AKT PLEC WIEK   

2400   

  

SKAN   

System 

automatycznie 

wysyła   

wiadomości   

   

System automatycznie wyszukuje osobę w 

pobliżu użytkownika i wysyła codziennie jej  

NICK. System działa niezależnie od poleceń   

SKAN i LISTA   

   

2400   

FOTKI   FOTKI LUB F   

Wyszukiwanie rozmówców, którzy byli aktywni w 

usłudze w przeciągu 5 ostatnich dni i wysyłali   

wiadomości MMS lub zmienili awatar na stronie   

funskan.pl. Kryteria domyślne to przeciwna płeć 

i zbliżony wiek. Poszukujący otrzyma SMS z 

listą odnalezionych Nicków.   

   

2400   

GADKI   GADKI LUB G   

Wyszukiwanie rozmówców, którzy są dostępni i 

aktualnie prowadzą rozmowy w FunSkan.   

Kryteria domyślne to przeciwna płeć i zbliżony 

wiek. Poszukujący otrzyma SMS z listą 

odnalezionych Nicków.   

2400   

PROMO   

System 

automatycznie 

wysyła   

wiadomości   

   

Promowanie nicku wśród innych użytkowników 
w wybranych godzinach: 11-16 lub 16-22.  Nick   
użytkownika zapisanego do serwisu PROMO 

zostanie rozesłany do innych osób jako   

propozycja do nawiązania rozmowy.   

   

2400   

LUPA   

System 

automatycznie 

wysyła   

wiadomości   

MMS   

Po wysłaniu komendy LUPA system wysyła   

MMS ze zdjęciem znalezionego usera. Raz 

dziennie system wyśle automatycznie 

wiadomość MMS z 3 zdjęciami znalezionych 

użytkowników.   

2400   



KLIK   

System 

automatycznie 

wysyła   

wiadomości   

   

System automatycznie wysyła raz dziennie MMSa 

z awatarem użytkownika, który jest zapisany do 

serwisu KLIK do minimum 4 najbliższych osób.   

2400   

LUX   

Dostęp 
rozszerzonej   
wersji mini- 

portalu   

   

Dostęp do dodatkowych kategorii w mini-portalu 

funskan. Dostęp do portalu zamawia się   

komendą SMS: ALBUM na 2400. Dodatkowe   

kategorie dostępne są dla przedziału wiekowego   

18-99 lat. Użytkownik po zapisaniu się do serwisu 

LUX może wysłać SMS: LUX na 2400. System w 

odpowiedzi wyśle do użytkownika MMS ze 

zdjęciem innego użytkownika.   

2400   

ZGODA   

Rozpoczęcie 
rejetracji w 
seriwsie z   

dostępem do 

kontra VIP   

Po aktywacji serwisu MT komendą ZGODA na 

60207 (przez sms lub inicjowaną ze strony www) 

użytkownik rozpoczyna rejestrację w   

serwisie FunSkan. Po dokończeniu rejestracji   

przez SMSy (założenie profilu tj podanie nicku,   

wieku i płci) użytkownik ma dostęp do konta VIP, 

w którym bez dodatkowych opłat może   

korzystać dodatkowych opcji i komend: NOWI,  

SKAN, LUPA, PROMO. W przypadku braku  

wypełnienia danych profilowych konto będzie 

zawierało domyślny profil usługi.   

60207   

12. Od dnia 29.05.2017 r. w ramach Usługi Klient ma możliwość skorzystania z funkcjonalności 

„Czater” którą świadczy Organizator, która umożliwia prowadzenie rozmów pomiędzy 

użytkownikami tejże funkcjonalności za pomocą wiadomości SMS, w tym komend SMS o 

podanej treści i na numery podane poniżej, w ramach odpłatnie zamówionych pakietów 

SMS.    

   

Aby użytkownik w pełni mógł rozmawiać w ramach funkcjonalności „Czater” musi posiadać 

dodatkowy profil tj. posiadać określony nick, płeć i wiek. Założenie profilu odbywa się przez 

przesłanie odpowiedzi na kolejne pytania zadawane poprzez SMS dotyczące określenia nick'a, płci 

i wieku. Odpowiedzi na pytania przesyłane są w formie SMS-a na numer 80750.    

   

Odpłatnego zamówienia pakietów SMS można dokonać w modelu subskrypcyjnym lub poprzez 

jednorazowe zamówienie w sposób opisany w pkt. 12.1 poniżej.    

   

Funkcjonalność „Czater” w ramach zamówionego odpłatnie paktu SMS i w okresie jego ważności 

umożliwia prowadzenie rozmów pomiędzy użytkownikami tejże funkcjonalności tj. wysyłanie 

SMSów na numery 80750, 80751, 80752, 80753, 80754, 80755, 80756, 80757, 80758, 80759, bez 

dodatkowych opłat za wysłanie wiadomości SMS, przyczym wysłanie każdego SMSa pomniejsza 

zamówiony pakiet SMS.    

   

Poniższe komendy dostępne są dla użytkowników funkcjonalności Czater i działają w sposób opisany 

w par. 2 pkt.2 Regulaminu, przy czym komedny te należy wysyłać na numer 80750:    

• SZUKAJ / SKAN    

• LISTA    

• INFO    

• BLOKUJ    

• ODBLOKUJ    



• STOP    

• INFO    

• INFO NICK  Numery od 80751 do 80759 przypisywane są dynamicznie jako kanały 

do prowadzenia rozmów.   

   

12.1 Sposoby odpłatnego zamawiania pakietów SMS w ramach funkcjonalności „Czater”:   

   

a. Zamówienie w modelu subskrypcyjnym    

Użytkownik zamawia pakiet SMSów i zapisuje się do odpłatnej subskrypcji poprzez wysłanie 

bezpłatnej wiadomości SMS o treści START CZATER lub CZATER na numer 60255. W 

ramach subskrypcji wraz z otrzymaniem każdej płatnej wiadomości SMS MT   

Użytkownik otrzymuje pakiet 500 wiadomości SMS do wykorzystania aż do momentu otrzymania kolejnej 

wiadomości SMS MT z numeru 60255.  Niewykorzystane wiadomości SMS z pakietu kasują 

się z momentem otrzymania kolejnej wiadomości SMS MT.   

W ramach subskrypcji użytkownik będzie otrzymywał nowy pakiet wiadomości SMS w 

każdy poniedziałek, środę oraz piątek, co wiąże się z wysłaniem wiadomości SMS MT na 

numer telefonu komórkowego użytkownika (koszt wiadomości przychodzącej: 2,46 z VAT), 

do momentu rezygnacji z subskrypcji. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w 

każdym czasie przez wysłanie wiadomości SMS: o treści STOP CZATER na numer 60255 

(koszt wysłania wiadomości 0zł). Po aktywacji subkrypcji użytkownik otrzyma SMSa 

potwierdzającego   

   

b. Zamówienie jednorazowe    

Użytkownik ma możliwość odpłatnie zamówić jeden z poniższych pakietów SMS za 

pośrednictwem strony aktywacyjnej z wykorzystaniem sieci komórkowej Polkomtele (lub 

innej sieci komórkowej, przy czym użytkownik przed zamówieniem otrzyma informację czy 

zamówienie będzie dostępne w jego sieci komórkowej).    

W ramach jednorazowego odpłatnego zamówienia użytkownik zamawia jednen z 

pakietów SMS, w zależności od wysokości opłaty:    

• Pakiet 1- pula 3000 SMSów – opłata 36,90 zł z VAT - okres do wykorzystania 30 dni 

od dnia dokonania zamówienia     

• Pakiet 2- pula 2500 SMSów – opłata 30,75 zł z VAT - okres do wykorzystania 25 dni 

od dnia dokonania zamówienia     

• Pakiet 3- pula 1500 SMSów – opłata 18,45 zł z VAT - okres do wykorzystania 15 dni 

od dnia dokonania zamówienia    

• Pakiet 4- pula 1250 SMSów – opłata 15,37 zł z VAT - okres do wykorzystania 13 dni 

od dnia dokonania zamówienia    

• Pakiet 5- pula 750 SMSów – opłata 9,22 zł z VAT- okres do wykorzystania 8 dni od 

dnia dokonania zamówienia    

• Pakiet 6- pula 500 SMSów – opłata 6,15 zł z VAT - okres do wykorzystania 5 dni od  

dnia dokonania zamówienia    

   

Po poprawnym dokonaniu zamówienia użytkownik otrzyma SMS z potwierdzeniem 

dokonania zamówienia dangeo pakietu SMS i informacją o terminie jego ważności.   

   

3. Opłaty    

1. Opłata za wysyłanie wiadomości SMS na numer 2500 wynosi 0 zł.    



   

2. Opłata za wysłanie SMSa na numery: 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 

2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 24001, 24002 wynosi 6 groszy z VAT.    

   

3. Opłata za wysłanie SMSa na numery 80750, 80751, 80752, 80753, 80754, 80755, 80756, 80757, 

80758, 80759 wynosi 0 zł.   

   

4. Opłata za wysłanie SMSa na numer 7130 wynosi 1,23 z VAT.    

   

5. Opłata za wysłanie wiadomości MMS na numer 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 

2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414 wynosi 40 groszy z VAT.    

   

6. Opłata w ramach aktywowanego serwisu MT jest naliczana SMS-em przychodzącym zgodnie z 

poniższym cennikiem i harmonogramem:   

• NOWI wynosi 1,11 zł z VAT (2x w tyg.)    

• AKTYWNI wynosi 1,11 zł z VAT (2x w tyg.)    

• SKAN wynosi 1,11zł z VAT (2x w tyg.)   

• FOTKI wynosi 1,23 zł z VAT(2x w tyg.)   

• GADKI wynosi 1,23 zł z VAT(3x w tyg.)    

• PROMO wynosi 1,23 zł z VAT(3x w tyg.)   

• LUPA wynosi 3,69 zł z VAT (1x w tyg.)   

• KLIK wynosi 4,92 zł z VAT (2x w tyg.)   

• LUX wynosi 1,23 zł z VAT(3x w tyg.)   

• ZGODA wynosi 2,46 zł z VAT (4x w tyg.)   

7. Opłata za każdy SMS przychodzący w ramach zamówienie pakietu SMS w modelu 

subskrypcyjnym wynosi 2,46 z VAT (3x w tyg.)   

    

8. Opłata za pakiet SMS przy zamówieniu jednorazowym zgodnie z poniższym cennikem (przy 

zamówieniu użytkownik zostanie poinformowany czy zamówienie będzie dostępne w jego sieci 

komórkowej) :    

• Pakiet 1- pula 3000 SMSów – opłata 36,90 zł z VAT - okres do wykorzystania 30 dni od 

dnia dokonania zamówienia    

• Pakiet 2- pula 2500 SMSów – opłata 30,75 zł z VAT - okres do wykorzystania 25 dni od 

dnia dokonania zamówienia    

• Pakiet 3- pula 1500 SMSów – opłata 18,45 zł z VAT - okres do wykorzystania 15 dni od 

dnia dokonania zamówienia    

• Pakiet 4- pula 1250 SMSów – opłata 15,37 zł z VAT - okres do wykorzystania 13 dni od 

dnia dokonania zamówienia    

• Pakiet 5- pula 750 SMSów – opłata 9,22 zł z VAT- okres do wykorzystania 8 dni od dnia 

dokonania zamówienia    

• Pakiet 6- pula 500 SMSów – opłata 6,15 zł z VAT - okres do wykorzystania 5 dni od dnia 

dokonania zamówienia    

9. Opłata za transmisję danych podczas korzystania z usługi WAP Fun Skan jest zgodna z cennikiem   

usług w zależności od posiadanej przez Klienta taryfy.    

   

10. W przypadku korzystania z Usługi poza granicami kraju należy doliczyć do stawki wiadomości  



SMS i MMS odpowiednie opłaty obowiązujące w roamingu Unii Europejskiej lub po za nim 

uwzględnione w cenniku oraz opłaty połączenia z sieciami satelitarnymi.    

   

11. Opłaty, o których mowa powyżej pobierane są przez Polkomtel.   

   

4. Zobowiązania użytkownika   

1. Użytkownik nie powinien w trakcie korzystania z Usługi używać Nick'ów i zwrotów uznawanych za 

wulgarne, nieprzyzwoite, obraźliwe oraz elementów, które mogą zagrażać psychicznemu, 

uczuciowemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, przy czym do oceny charakteru takich 

elementów zastosowanie będą miały przepisy ustawy o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. 

(Dz. U. 2001, Nr 101, poz. 1114 późn. zm.).    

   

2. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym   

5. Odpowiedzialność Digital Virgo i Polkomtel    

1. Digital Virgo zobowiązuje się usunąć w możliwie najszybszym technicznie terminie 

nieprawidłowości w działaniu infrastruktury technicznej uniemożliwiające lub utrudniające 

korzystanie z Usługi.   

2. W zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Organizatorzy nie 

ponoszą odpowiedzialności za:    

a. ewentualne szkody poniesione przez Klienta w wyniku utraty przez Użytkownika lub 

wejścia w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) 

telefonu komórkowego, którego numer zarejestrowany jest w Usłudze;    

b. szkody i straty (w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim) powstałe w 

wyniku korzystania przez Użytkownika z Usługi, w sposób niezgody z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem,    

c. wykorzystanie danych Klienta przez osobę nieuprawnioną na skutek wejścia przez nią w 

posiadanie Nick'a Klienta i jego hasła dostępu do Usługi   

6. Pomoc i reklamacje   

1. Wszystkie reklamacje dotyczące Usługi można zgłaszać do Polkomtel zgodnie z właściwym dla 

Klienta Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla   

Abonentów (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.), Regulaminem świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od   

25.12.2014 r.), Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. 

dla Abonentów MixPlus, Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel 

sp. z o.o. dla Abonentów PlusMix, Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów 36.6 oraz Regulaminem świadczenia usług  

telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi, Regulaminem 

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o.  - Mix, Regulaminem 

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Na Kartę.   

   

2. Niezależnie od powyższego i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa odpowiedzialność Digital Virgo wobec konsumenta oraz uprawnienia 

przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma 

prawo składać Digital Virgo reklamacje dotyczące Usługi, w szczególności związane z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczonej Usługi.   

   



3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja Użytkownika może zostać 

przesłana do Digital Virgo w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej:  

info@funskan.pl lub zostać wysłana w formie pisemnej na adres Digital Virgo podany w par. 1 pkt. 

2 niniejszego Regulaminu.   

   

   

4. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane 

jest, by reklamacja określała: dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację 

jako Użytkownika Usługi (w tym numer telefonu zarejestrowanego w Usłudze), opis problemu, w 

tym, o ile jest to możliwe datę wystawienia problemu lub wskazanie zarzutów i okoliczności 

dotyczących przedmiotu reklamacji a także ewentualne żądany przez Użytkownika sposób 

załatwienia reklamacji lub usunięcia problemu czy zarzucanego naruszenia. Reklamacja powinna 

zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej 

podstawę tej reklamacji. Digital Virgo zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w 

terminie 14 dni od jej otrzymania. Digital Virgo może przesłać odpowiedź w formie wiadomości 

email na adres Użytkownika, jeżeli został on podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.   

   

5. Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie a także możliwość 

skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Użytkownik 

może złożyć wniosek o rozstrzygniecie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego 

działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) lub złożyć wniosek o 

przeprowadzenie mediacji do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.    

   

6. Dodatkowe informacje na temat Usługi można znaleźć na stronach internetowych www.funskan.pl 

lub kontaktując się bezpośrednio z Działem Obsługi Klienta pod numerem 601102601 ( opłata jak 

za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego 

korzysta Użytkownik.)    

   

7. Uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Usługi, można wysyłać bezpośrednio na adres  e-mail 

info@funskan.pl   

   

7. Dane osobowe i polityka prywatności   

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(„Rozporządzenie”), administratorem danych osobowych Użytkowników jest Digital Virgo Polska 

S.A. („Administrator”), , ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, e-mail:   

info@funskan.pl. 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 

na podstawie Art. 6, ust. 1 lit a, b, f w celach związanych ze świadczeniem usług (funkcjonalności) w 

Usłudze Fun Skan, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a jeśli Użytkownik wyrazi stosowną 

zgodę – dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingowych, w formie określonej w klauzuli 

zgody a także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia, 

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.   

3. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie świadczenia usług w Usłudze Fun Skan do czasu 

ewentualnego usunięcia danych przez Użytkownika lub do czasu upływu okresu właściwego dla 

przedawnienia roszczenia z tytułu świadczonej usługi. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania 

informacji handlowych będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia ww. zgody, natomiast 

informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia 



uprawnień z tego tytułu. Dane osobowe będą mogły być przetwarzane poza wskazanym okresem, 

jeśli konieczność taka będzie wynikała z przepisów obowiązującego prawa.   

4. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane kontaktowe   

Użytkownika (w tym numer telefonu, adres e-mail) niezbędne do świadczenia usług w Usłudze Fun 

Skan lub rozpatrzenia reklamacji oraz dane do profilu w Usłudze FunSkan (nick, wiek, płeć, 

wizerunek, dane o lokalizacji – przy czym Administrator nie weryfikuje zgodności danych ze stanem 

faktycznym).    

5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji Usługi Fun Skan.  

Podanie danych dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne.   

6. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, 

podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na podstawie umów powierzenia.    

7. Dane w zakresie nicku, wieku, płci i wizerunku będą udostępniane innym Użytkownikom zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.       

8. Osoby, których dane osobowe dotyczą maja prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wycofania udzielonej zgody, co 

nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Osoby, 

których dane osobowe dotyczą maja prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia.    

   

   

9. Postanowienia końcowe   

1. Użytkownikowi, który zarejestrował się do Usługi po dniu 24 grudnia 2014 roku, nie przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy jeżeli w procesie rejestracji do Usługi wyraził zgodę na 

natychmiastową aktywacje Usługi po dokonaniu rejestracji a także potwierdził, iż jest świadomy 

utraty tegoż prawa w chwili aktywacji Usługi.    

  

2. W przypadku serwisów MT Użytkownikowi, który aktywował serwis MT po dniu 24 grudnia 2014 

roku, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli w procesie aktywacji serwisu MT wyraził 

zgodę na natychmiastową aktywacje serwisu MT a także potwierdził, iż jest świadomy utraty tegoż 

prawa w chwili aktywacji serwisu MT.    

   

3. Digital Virgo i Polkomtel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z następujących ważnych 

przyczyn:   

   

a. wprowadzenie zmiany cech lub funkcji Usługi związanych z postępem technicznym lub 

technologicznym lub mających na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z Usługi czy 

uniemożliwienie korzystania z Usługi w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem;    

b. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływa na Usługę lub treść  

Regulaminu;    

c. wykonanie obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu 

administracji.   

   

 Zmiany będą publikowane na stronach internetowych www.funskan.plus.pl. i będą wchodzić w i w 

życie z upływem 3 dni od opublikowania na stronie internetowej www.funskan.pl   

http://www.funskan.pl/
http://www.funskan.pl/
http://www.funskan.pl/


   

4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia 

Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów   

(dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo Regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od   

25.12.2014 r.), Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla   

Abonentów MixPlus, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z   

o.o. dla Abonentów PlusMix, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel   

Sp. z o.o. – Mix, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. –   

Na Kartę, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla  

Abonentów 36.6, oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z 

o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi   

   

   

Skrócony Regulamin usługi FunSkan dla użytkowników 

prowadzących rozmowy na numerze 7155   
   

8. Postanowienia ogólne   

9. Niniejszy regulamin usługi „Fun Skan" ("Regulamin"), określa zasady korzystania z usługi Fun 

Skan ("Usługa") oraz sposób rejestracji do Usługi.   

   

10. Usługę świadczy Digital Virgo Polska S.A. z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 22, 00-133 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd   

Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000253675, NIP 527-23-17-216, REGON 016750310, kapitał zakładowy 500 000 

PLN (w pełni wpłacony) ("Digital Virgo" dalej zwany Organizatorem)   

   

   

11. Usługa dostępna jest dla wszystkich użytkowników krajowych operatorów komórkowych  

(Plus,TMobile, Orange, Play) którzy korzystają z usługi FunSkan na numerze 7155 zwanych dalej 

"Klientami" lub "Użytkownikami", którzy zarejestrowali się w Usłudze.   

   

12. Pełna wersja Regulaminu udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej Usługi pod 

adresem http://www.funskan.pl/    

   

13. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i   

warunki korzystania z Usługi.    

   

14. Każdy Użytkownik zapewnia we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych 

wymagań technicznych w celu korzystania z Usługi: telefon komórkowy lub inne urządzenie 

wyposażone w funkcjonalności umożliwiające korzystanie z poszczególnych usługi tj. 

funkcjonalności umożliwiające wysyłanie i odbieranie SMSów oraz MMSów, poprawnie 



skonfigurowany dostęp do internetu wraz z przeglądarka internetową umożliwiającą wyświetlanie 

stron www/wap a także ewentualnie komputer z dostępem do internetu umożliwiający poprawnie 

otwieranie stron www.    

   

9. Zasady korzystania z usługi   

3. Usługa polega na umożliwieniu prowadzenia rozmów pomiędzy zarejestrowanymi Użytkownikami  za 

pomocą wiadomości SMS, w tym komend SMS o podanej treści na numery podane poniżej, a także 

za pomocą strony internetowej funskan.pl. Format przesyłanych w ramach Usługi wiadomości SMS 

został przedstawiony w poniższej tabeli.    

   

13. Numer telefonu wykorzystany przez Klienta odpowiednio do rejestracji w Usłudze, nie może być 

wykorzystany do rejestracji w Usłudze przez innego Klienta i nie jest widoczny dla innych 

użytkowników. Każdy założony profil z usłudze prezentowany jest pseudonimem jaki użytkownik  

poda przy rejestracji do usługi.    

   

14. Klient dokonując Rejestracji w Usłudze zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celu realizacji Usługi, w tym na udostępnianie tych danych (nick, płeć, wiek, 

wizerunek) innym Użytkownikom, oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.   

   

   

15. Użytkownik może prowadzić rozmowy w usłudze używając numeru 7155 i prefiksów podanych w 

tym regulaminie. W przypadku nie wpisania odpowiedniego prefiksu w wiadomości SMS,   wysłania 

złej komendy użytkownik otrzyma odpowiedni komunikat błędu.   

   

16. Użytkownik w przypadku prowadzenia rozmów przez numer 7155 ma możliwość rozmawiania   z 9 

unikalnymi użytkownikami w tym samym czasie. Każdy rozmówca ma przypisany prefiks na którym 

otrzymuje wiadomość. Wiadomość rozpoczyna się od prefiksu np.: CZAT.1, CZAT.2 … CZAT.9. 

Aby wysłać wiadomość należy rozpocząć wiadomość SMS od podanego prefiksu a potem wpisać 

treść rozmowy np.: CZAT.1 Cześć Kasia co słychać?   

W przypadku chęci rozmowy z więcej niż 9 użytkownikami, prefiks z najstarszą rozmową zostanie 

skasowany i zastąpiony rozmową z nowym rozmówcą. Prefiks od treści powinien być rozdzielony 

kropką.   

   

   

   

KOMENDA / PREFIX   

   

OPIS   

   

NUMER   

CZAT, ZGODA   
Rozpoczęcie rejestracji konta w usłudze 

(jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany)   

   

7155   

CZAT.NICK   Stworzenie pseudonimu w usłudze   7155   

CZAT.M CZAT.K   Określenie płci: M-mężczyzna,  K- 

Kobieta   7155   

CZAT.cyfry np. CZAT.23   Określenie wieku, w podanym 

przykładzie user określa wiek na 23 lata   7155   

SKAN   

Wysłanie zaproszeń do rozmowy do 

osób pasujących kryteriami, przeciwny   

wiek, podobny wiek   

7155   



LISTA, CZAT   

Wyszukanie maksymalnie 4 osób 

pasujących kryteriami, przeciwny wiek, 

podobny wiek (jeśli użytkownik jest 

zarejestrowany w usłudze)    

7155   

INFO   Sprawdzenie danych swojego profilu   7155   

   

OK1, OK2, OK3, OK4   

Wybranie osoby do rozmowy, która 

będzie zaprezentowana w SMSie 

zwrotnym po wysłaniu  komendy LISTA   

   

7155   

   

TAK   

Potwierdzenie zaproszenia  do rozmowy 

wysłanego przez innego usera   

   

7155   

   

USUN   

Usunięcie konta z usługi, skasowanie 

profilu   

   

7155   

   

CZAT1, CZAT2 … do CZAT9   

Wysłanie treści rozmowy do wybranej 

osoby, treść rozmowy musi być   

poprzedzona prefiksem  np.:  CZAT.1 

Cześć Kasia co słychać?   

   

155   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   10.   Opłaty    

   

12. Opłata za wysłanie każdego SMSa na numer 7155 wynosi 1,23 zł z VAT (w przypadku wysłania 

błędnej komendy,  prefiksu na numer 7155 opłata również jest naliczana pomimo iż usługa może 

go nie rozpoznać).    

   

13. W przypadku korzystania z Usługi poza granicami kraju należy doliczyć do stawki wiadomości 

SMS i MMS odpowiednie opłaty obowiązujące w roamingu Unii Europejskiej lub po za nim 

uwzględnione w cenniku oraz opłaty połączenia z sieciami satelitarnymi.    

   



14. Opłaty, o których mowa powyżej pobierane są przez operatorów komórkowych.   

   

   11.   Zobowiązania użytkownika   

3. Użytkownik nie powinien w trakcie korzystania z Usługi używać Nick'ów i zwrotów uznawanych za 

wulgarne, nieprzyzwoite, obraźliwe oraz elementów, które mogą zagrażać psychicznemu, 

uczuciowemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, przy czym do oceny charakteru takich 

elementów zastosowanie będą miały przepisy ustawy o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. 

(Dz. U. 2001, Nr 101, poz. 1114 późn. zm.).    

   

4. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, pornograficznym, wulgarnym, 

uznanym za obraźliwe, rasistowskim i godzącą w godność drugiej osoby.    

   12.   Odpowiedzialność Digital Virgo    

3. Digital Virgo zobowiązuje się usunąć w możliwie najszybszym technicznie terminie 

nieprawidłowości w działaniu infrastruktury technicznej uniemożliwiające lub utrudniające 

korzystanie z Usługi.   

4. W zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Organizator nie 

ponosi  odpowiedzialności za:    

d. ewentualne szkody poniesione przez Klienta w wyniku utraty przez Użytkownika lub 

wejścia w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) 

telefonu komórkowego, którego numer zarejestrowany jest w Usłudze;    

e. szkody i straty (w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim) powstałe w 

wyniku korzystania przez Użytkownika z Usługi, w sposób niezgody z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem,    

f. wykorzystanie danych Klienta przez osobę nieuprawnioną na skutek wejścia przez nią w 

posiadanie Nick'a Klienta i jego hasła dostępu do Usługi   

   13.   Pomoc i reklamacje   

8. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Użytkownika zgłoszona 

sprawa powinna zostać wysłana do Digital Virgo w formie wiadomości email na adres poczty 

elektronicznej: info@funskan.pl    

   

9. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane 

jest, by reklamacja określała: dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację 

jako Użytkownika Usługi (w tym numer telefonu zarejestrowanego w Usłudze), opis problemu, w 

tym, o ile jest to możliwe datę wystawienia problemu lub wskazanie zarzutów i okoliczności 

dotyczących przedmiotu reklamacji a także ewentualne żądany przez Użytkownika sposób 

załatwienia reklamacji lub usunięcia problemu czy zarzucanego naruszenia. Reklamacja powinna 

zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej 

podstawę tej reklamacji. Digital Virgo zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w 

terminie 14 dni od jej otrzymania. Digital Virgo może przesłać odpowiedź w formie wiadomości 

email na adres Użytkownika, jeżeli został on podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.   

   

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie a także możliwość 

skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Użytkownik 

może złożyć wniosek o rozstrzygniecie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego 

działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) lub złożyć wniosek o 

przeprowadzenie mediacji do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.    

   



11. Dodatkowe informacje na temat Usługi można znaleźć na stronach internetowych www.funskan.pl    

   

12. Uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Usługi, można wysyłać bezpośrednio na adres  e-mail 

info@funskan.pl lub  reklamacje@digitalvirgo.pl.   

   

   14.   Dane osobowe i polityka prywatności   

10. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia   

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), 

administratorem danych osobowych Użytkowników jest Digital Virgo Polska S.A. („Administrator”), ul. 

Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, e-mail: info@funskan.pl. 11. Dane osobowe Użytkowników będą 

przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem na podstawie Art. 6, ust. 1 lit a, b, f w celach związanych ze 

świadczeniem usług (funkcjonalności) w Usłudze Fun Skan, w tym rozpatrywania ewentualnych 

reklamacji, a jeśli Użytkownik wyrazi stosowną zgodę – dla celów przesyłania informacji handlowych i 

marketingowych, w formie określonej w klauzuli zgody a także w celu realizacji prawnie 

usprawiedliwionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony 

przed roszczeniami strony przeciwnej.   

12. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie świadczenia usług w Usłudze Fun Skan do czasu 

ewentualnego usunięcia danych przez Użytkownika lub do czasu upływu okresu właściwego dla 

przedawnienia roszczenia z tytułu świadczonej usługi. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania 

informacji handlowych będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia ww. zgody, natomiast 

informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia 

uprawnień z tego tytułu. Dane osobowe będą mogły być przetwarzane poza wskazanym okresem, 

jeśli konieczność taka będzie wynikała z przepisów obowiązującego prawa.   

13. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane kontaktowe  

Użytkownika (w tym numer telefonu, adres e-mail) niezbędne do świadczenia usług w Usłudze Fun 

Skan lub rozpatrzenia reklamacji oraz dane do profilu w Usłudze FunSkan (nick, wiek, płeć, 

wizerunek, dane o lokalizacji – przy czym Administrator nie weryfikuje zgodności danych ze 

stanem faktycznym).    

14. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji Usługi Fun Skan.  

Podanie danych dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne.   

15. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, 

podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na podstawie umów powierzenia.    

16. Dane w zakresie nicku, wieku, płci i wizerunku będą udostępniane innym Użytkownikom zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.       

17. Osoby, których dane osobowe dotyczą maja prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wycofania udzielonej zgody, co 

nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Osoby, 

których dane osobowe dotyczą maja prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia.    

   



   18.   Postanowienia końcowe   

5. Użytkownikowi, który zarejestrował się do Usługi po dniu 24 grudnia 2014 roku, nie przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy jeżeli w procesie rejestracji do Usługi wyraził zgodę na 

natychmiastową aktywacje Usługi po dokonaniu rejestracji a także potwierdził, iż jest świadomy 

utraty tegoż prawa w chwili aktywacji Usługi.    

   


