REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO
www.polskie-disco.pl
I.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.
Portal Internetowy www.polskie-disco.pl (dalej: Portal Internetowy), na który składają się w
szczególności Serwisy i Usługi, udostępniany jest Użytkownikom Portalu Internetowego
(dalej Użytkownikom) przez Plejada Ewa Łukjaniuk, z siedzibą w Choroszcz 16- 070 ul .
Zastawie I nr 69 NIP 7191428237, adres korespondencyjny: Strzelecka 12 C, 15-345
Białystok zwaną dalej Usługodawcą.
2.
Użytkownicy mogą korzystać z następujących usług świadczonych przez Usługodawcę:
 Dostęp do treści znajdujących się na stronach Portalu Internetowego,
 Rejestracja w serwisie Portalu Internetowego przy wykorzystaniu hasła i loginu do konta
Facebook, poprzez aplikację Facebook Connect;
 Publikacja opinii, komentarzy itp.
 Dyskusja na Forum,
 Zamieszczania ogłoszeń na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.
3.
Użytkownicy za pośrednictwem Portalu Internetowego mają możliwość korzystania z
serwisów i usług podmiotów trzecich poprzez stosowne połączenia do stron internetowych
tych podmiotów. W przypadku korzystania przez Użytkowników z serwisów lub usług
podmiotów trzecich stosuje się regulaminy lub inne zasady określone przez te podmioty.
Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych
pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim oraz nie ponosi odpowiedzialności za usługi
świadczone przez podmioty trzecie.
4.
Wszelkie prawa do Portalu Internetowego przysługują Usługodawcy.
5.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.

II.

DEFINICJE
1.
Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z Portalu Internetowego www.polskiedisco.pl", określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na
rzecz Użytkowników, zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu Internetowego,
2.
Portal Internetowy - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron www i
innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca
własnością Usługodawcy i dostępna pod adresem www.polskie-disco.pl lub pod innym
adresem, do którego prawa przysługują Usługodawcy,
3.
Użytkownik - każda osoba, korzystająca z Portalu internetowego, niezależnie od faktu
dokonania rejestracji. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych; a osoba ograniczona w zdolności do czynności
prawnych, tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego
nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora),
4.
Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu internetowego serwisy internetowe (strony www)
oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, umieszczone na stronie głównej,
do których prawa przysługują Usługodawcy,
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5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

III.

Serwery – serwery, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące
Portal Internetowy,
Partner - każdy podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie stosownej umowy,
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę lub Partnerów na rzecz Użytkowników drogą
elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego,
Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp.,
w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych,
Serwis Facebook - zbiór stron www znajdujących się w domenie facebook.com,
funkcjonujących zgodnie z regulaminem tego serwisu,
Konto Facebook - aktywne konto w serwisie dostępnym w domenie facebook.com, zgodnie
z regulaminem tego serwisu, należące do Użytkownika,
Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U.02.144.1204 ze zm.),
Ustawa o prawie autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 ze zm).

ZASADY DZIAŁANIA PORTALU INTERNETOWEGO

Portal Internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z
Portalu Internetowego

Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w
Portalu Internetowym dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego
adresu URL strony internetowej Portalu Internetowego w przeglądarce internetowej,
natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą zamknięcia przez
Użytkownika strony internetowej Portalu Internetowego

Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego Użytkownicy są zobowiązani
zapoznać się z treścią Regulaminu.

Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego Użytkownik oświadcza i
potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i
zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Dla prawidłowego korzystania z Portalu Internetowego niezbędne jest posiadanie
odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz odpowiedniego
oprogramowania niezbędnego do przeglądania zasobów sieci Internet.

Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki
techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.
8.
Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie
udostępniania Portalu Internetowego i dołoży starań, aby przerwy te miały miejsce w
godzinach najmniejszej aktywności Portalu.
9.
Usługodawca nie gwarantuje, że Portal Internetowy będzie działał bez jakichkolwiek
zakłóceń lub błędów.
10. Usługodawca może wprowadzić w Portalu Internetowym dodatkowe odpłatne usługi.
11. W związku z korzystaniem z Portalu Internetowego Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek
praw, za wyjątkiem tych uprawnień, które wprost zostały mu przyznane w treści Regulaminu.
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12.

13.
14.

15.
16.

17.

Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Internetowego polegające w szczególności na
przeglądaniu stron www, umieszczaniu lub udostępnianiu plików umieszczaniu treści w
postaci komentarzy, opinii oznacza; iż Użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do
umieszczenia i/lub udostępnienia takich komentarzy, opinii lub jakichkolwiek innych treści
oraz jest władny udzielić określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń.
Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień,
obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
Użytkownik korzysta z Portalu Internetowego na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za
wszelkie działania podejmowane w związku z korzystaniem z niego.
Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu lub udostępnianiu plików,
komentarzy lub jakichkolwiek innych treści w Portalu Internetowego, a także za skutki
udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika licencji, zgód i zezwoleń,
odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek
podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu umieszczenia lub
udostępnienia przez danego Użytkownika określonych plików, komentarzy lub jakichkolwiek
innych treści w Portalu Internetowym lub z tytułu udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez
użytkownika licencji, zgód i zezwoleń; Użytkownik będzie zobowiązany zadośćuczynić
uzasadnionym roszczeniom tegoż podmiotu.
Korzystanie z Portalu Internetowego w tym serwisów i usług jest dobrowolne.
Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu Internetowym treści reklamowych
dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których
mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu Internetowego i
prezentowanych w nim materiałów.
Usługodawca nie świadczy i nie zapewnia przechowywania i archiwizowania treści
zamieszczonych przez Użytkowników.

IV. REJESTRACJA W SERWISIE
1.
Rejestracja w Serwisie Portalu Internetowego nie jest obowiązkowa.
2.
W celu pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez Usługodawcę, w tym do udziału
w grupach i forach dyskusyjnych, oraz do korzystania z innych usług świadczonych drogą
elektroniczną na stronach Portalu Internetowego wymagane jest dokonanie przez
użytkownika rejestracji.
3.
Rejestracja dokonywana jest w ten sposób, że w ramach Portalu Internetowego zostaje
udostępniona Użytkownikom aplikacja pozwalająca na połączenie (integrację) z kontem
Facebook zarówno już istniejącego konta, jak i konta nowozakładanego. W każdym
przypadku warunkiem połączenia konta na Portalu Internetowym z kontem Facebook jest
wyrażenie przez Użytkownika zgody na pobieranie i przetwarzanie przez Usługodawcę w
związku z korzystaniem przez użytkownika z Portalu Internetowego danych Użytkownika w
ramach konta Facebook, obejmujących: adres e-mail (lub numer telefonu), nazwę
użytkownika, płeć, wiek oraz zdjęcie profilowe. Połączenie konta na Portalu Internetowym z
kontem Facebook pozwala na logowanie się do konta na Portalu Internetowym przy
wykorzystaniu hasła i loginu do konta Facebook, poprzez aplikację Facebook Connect.
Usługodawca zastrzega, że zakres tych funkcjonalności w każdym czasie może ulec zmianie.
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4.

V.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Usługodawca nie jest
administratorem/wydawcą serwisu Facebook i w konsekwencji nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek działania/zaniechania użytkowników i/lub administratora/wydawcy serwisu
Facebook. Użytkownicy niewyrażający zgody na postanowienia Regulaminu nie są
uprawnieni do korzystania z Portalu Internetowego.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU INTERNETOWEGO
1.
Użytkownik w ramach korzystania z Portalu Internetowego na zasadach określonych
Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
a) Przeglądać Portal Internetowy w tym treści pochodzące od innych Użytkowników,
b) Zamieszczać wypowiedzi, opinie, komentarz i inne materiały zgodnie z dostępną
funkcjonalnością Portalu Internetowego,
c) Umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub
jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny
sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do
poszczególnych stron funkcjonujących w ramach Portalu Internetowym w tym także do
poszczególnych plików,
2.
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu Internetowego w sposób zgodny z
prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu.
3.
Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr
osobistych oraz osobistych i majątkowych praw autorskich i pokrewnych.
4.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu
Internetowym wypowiedzi, opinie, komentarze i inne materiały; w szczególności jest
odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego
tytułu.
5.
Opinie oraz treści wyrażane przez użytkowników przedstawiają wyłącznie ich własne zdanie
i nie odzwierciedlają opinii Usługodawcy. Prawdziwość oraz kompletność przedstawianych
opinii oraz treści nie jest weryfikowana, ani gwarantowana przez Usługodawcę.
6.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne,
indywidualne konto Facebook w tym za zawartość i formę zamieszczanych materiałów.
7.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za teksty, komentarze i inne materiały.
8.
Zakazane jest umieszczanie lub przekazywanie za pośrednictwem Portalu Internetowego
treści o charakterze bezprawnym w szczególności:
a)
treści i materiałów szkalujących, oszczerczych, zawierających groźby, obscenicznych,
pornograficznych, pedofilskich, nienawistnych, rasistowskich, nawołujących do
przemocy politycznej, rasistowskiej i ksenofobicznej, jak również treści naruszających
prawo własności, w tym jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, prawo do
wizerunku, ochrony prywatności innych osób, które skutkują odpowiedzialnością
cywilną lub karną.
b)
treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy
(wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie
itp.);
c)
treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
d)
treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
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treści propagujących używanie narkotyków bądź innych niedopuszczonych do obrotu
środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających
linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane
osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
f)
treści sprzecznych z prawem.
Zakazane jest:
a)
Podszywanie się pod inne osoby,
b)
Naruszanie tajemnicy korespondencji,
c)
Naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym
praw autorskich i/lub pokrewnych osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w
tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
d)
Przenoszenie prawa do korzystania z Portalu Internetowego na inną osobę, jak również
umożliwianie osobom trzecim korzystania z własnego konta,
e)
Pobieranie z Portalu Internetowego (z serwerów) plików audio, video i audio-video do
urządzeń użytkownika, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego
regulaminu i aktualnie dostępnych funkcjonalności,
f)
Dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów
bezpieczeństwa serwisów Portalu Internetowego,
g)
Działanie, zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami
współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety",
w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu
serwerów lub łączy usługodawcy, dokonywanie włamań lub prób włamań do
systemów informatycznych usługodawcy, dokonywanie włamań lub prób włamań na
konta innych użytkowników itp.,
h)
Uprawianie przez użytkowników działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.
Rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy
rozsyłanej bez wiedzy i zgody usługodawcy), treści o charakterze promującym lub
reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa,
usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie
jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści
jest reklama lub promocja,
Użytkownicy zamieszczając w serwisach Portalu Internetowego swoje opinie, komentarze;
wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych
Usługodawcę lub jego Partnerów w wybranej przez nich formie.
e)

9.

10.

VI.

PRAWA AUTORSKIE

Portal Internetowy oraz wszelkie materiały w nim zawarte, w szczególności utwory, znaki
towarowe, bazy danych, sposób ich prezentacji i wyboru, podlegają ochronie przewidzianej
w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.),
ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.),
ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z
późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
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VII.

Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu
Internetowym przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. Jeżeli w/w prawa przysługują
osobom trzecim Usługodawca prezentuje je w Portalu Internetowym na podstawie
stosownych umów lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Internetowym
Użytkownicy nie nabywają do nich żadnych praw ani też nie uzyskują licencji.
Użytkownicy mogą korzystać z Portalu Internetowego oraz utworów i baz danych w nim
zamieszczonych tylko w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
Użytkownik zamieszczając jakiekolwiek materiały w Portalu Internetowym oświadcza, że są
one wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że
posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, w
zakresie niezbędnym do udostępnienia tych materiałów w Portalu Internetowym.
Użytkownik korzystając z serwisów Portalu Internetowego umieszczając pliki, komentarze
lub jakikolwiek inne materiały zezwala Usługodawcy na wykonywanie (w sposób
nieograniczony w czasie, bezwarunkowo, nieodpłatnie, w sposób nieograniczony co do
terytorium, na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim i
prawach pokrewnych) autorskich praw zależnych do plików, komentarzy lub jakichkolwiek
innych treści stanowiących utwory. Usługodawca ma w szczególności prawo korzystać i
rozporządzać takimi utworami wedle własnego uznania, udzielać prawa na wykonywanie
przez inne podmioty praw zależnych do utworów.
Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych określone w Regulaminie jest
bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasa pomimo usunięcia konta użytkownika z
jakiegokolwiek powodu, czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez
kogokolwiek plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści stanowiących utwór.
Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do
plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści stanowiących utwór, w tym w
szczególności zobowiązuje się nie żądać od Usługodawcy oznaczania tych utworów lub ich
egzemplarzy nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym
na Użytkownika.

DANE OSOBOWE
1.
Dane osobowe Użytkowników zgromadzone w związku z rejestracją w Serwisie Portalu
Internetowego oraz inne automatycznie zgromadzone, przetwarzane są z zachowaniem
wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (Dalej- ustawa o ochronie danych osobowych) oraz
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002
roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
2.
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca. Jako administrator
danych osobowych zebranych poprzez serwisy Portalu Internetowego Usługodawca jest
uprawniony na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych do
powierzenia tych danych w drodze umowy innym podmiotom.
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Usługodawca gromadzi pozyskiwane automatycznie dane dotyczące adresów IP
Użytkowników wchodzących na strony internetowe Portalu Internetowego oraz
korzystających z usług świadczonych w ramach tego Portalu.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie w celach
realizacji Usług świadczonych w Portalu Internetowym i w zakresie niezbędnym do ich
wykonywania.
Dane osobowe Użytkowników, w tym informacje dotyczące adresów IP, mogą zostać
przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez
nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do
dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres ul. Strzelecka 12 C, 15345 Białystok lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: plejada.biuro@gmail.com
W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia
tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o
świadczenie danej Usługi.
Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte.
Usługodawca, nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danych osobowych Użytkowników bez
ich zgody, przy czym w celach związanych z obsługą techniczną Portalu Usługodawca może
powierzyć przetwarzanie danych swoim podwykonawcom
Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego
konta jest Użytkownik tego konta. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych
niezbędnych do korzystania z serwisów Portalu Internetowego z wykorzystaniem loginu i
hasła.

VIII. NARUSZENIE ZASAD KORZYSTANIA Z PORTALU INTERENTOWEGO
1.
Usługodawca oświadcza, iż stosowane przy ochronie Portalu Internetowego środki nie
gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na
bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres plejada.biuro@gmail.com.
Usługodawca zaleca, aby do korzystania z Internetu, w tym Portalu Internetowego używać
aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika
oprogramowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa w
Internecie należy zwrócić się do podmiotów świadczących tego typu usługi informatyczne.
Usługodawca nie odpowiada za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z
Portalu Internetowego.
2.
Zawiadomienia kierowane do Usługodawcy powinny zawierać co najmniej:
a)
oznaczenie podmiotu zawiadamiającego (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty
elektronicznej,
b)
przedmiot zgłoszenia,
c)
wskazanie lokalizacji informacji sprzecznej z prawem, Regulaminem lub naruszającej,
bezpieczeństwo przekazu,
d)
okoliczności uzasadniające zgłoszenie,
e)
oświadczenie zgłaszającego, że dokonuje zgłoszenia w dobrej wierze.
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3.

Użytkownikom naruszającym Regulamin Usługodawca ma prawo blokować dostęp do
komentarzy w serwisie poprzez wystąpienie do platformy Facebook.com o zablokowanie, lub
usunięcie konta takiego użytkownika, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadomi
Użytkownika. Niezależnie od powyższego Usługodawca uprawniony jest do dalej idących,
przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów
państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

IX.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
1.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a)
sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu Internetowego za jakiekolwiek treści
umieszczane lub udostępniane przez Użytkowników w Portalu Internetowym, w tym w
szczególności pliki, komentarze i wypowiedzi; ani za wynikłe z tego skutki;
b)
szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w
sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami
haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
b)
zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta użytkownika
zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych
przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika z przyczyn niezależnych od
Usługodawcy,
a)
szkody wynikłe z działań Użytkowników niezgodnych z obowiązującymi przepisami
prawa lub postanowieniami Regulaminu;
f)
Szkody z tytułu naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez
korzystanie z Portalu Internetowego, w tym w szczególności poprzez naruszenie dóbr
osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
g)
usunięcie w dowolnym czasie dowolnego pliku, komentarza lub jakiejkolwiek innej
treści umieszczonej przez Użytkownika, zablokowanie dostępu do komentarzy w
serwisach Portalu Internetowego z przyczyn określonych w Regulaminie,
b)
niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych przez Usługodawcę
Użytkownikom,
c)
szkody spowodowane przyczynami niezależnymi czy niezawinionymi przez
Usługodawcę, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
h)
niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu Internetowego w
zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych przez Usługodawcę; przy czym
Usługodawca deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub
nieprawidłowego działania Portalu Internetowego nie miały miejsca lub były
ograniczone do niezbędnego minimum.

X.

REKLAMACJE
1.
Reklamacje i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania serwisów, usług, komentarzy i opinii
w ramach Portalu Internetowego powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres
plejada.biuro@gmail.com lub listownie na adres: ul. Strzelecka 12 C, 15-345 Białystok.
2.
Reklamacje powinny zawierać co najmniej:
a)
oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres
poczty elektronicznej;
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4.
5.

XI.

b)
przedmiot reklamacji lub zgłoszenia;
c)
okoliczności uzasadniające reklamację lub zgłoszenie.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
Usługodawca zastrzega jednocześnie, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania
od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, wówczas czas udzielania wyjaśnień przez
Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez
Użytkownika w reklamacji.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 powyżej w
przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń
lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci
internetowej itp).

POLITYKA W ZAKRESIE PLIKÓW „COOKIES”
1.
Usługodawca stosuje mechanizm tzw. cookies (plików tekstowych zapisywanych i
przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu
parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania).
2.
Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o
Użytkownikach, a stosowany jest jedynie w celu dostarczania Usługodawcy danych
statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z Portalu Internetowego.
3.
Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej
chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików
cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Portalu Internetowego.
4.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych
niż strony Portalu Internetowego stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników za
pośrednictwem linków umieszczonych na stronach Portalu.
5.
Szczegółowe informacje ma temat plików Cookies Użytkownicy mogą znaleźć w
ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

XII. NEWSLETTER
1.
2.
3.
4.

Użytkownik ma możliwość zamówienia Newslettera.
Zamówienie Newslettera może nastąpić w dowolnej chwili poprzez wyrażenie zgody na
otrzymywanie Newslettera w ramach korzystania z Portalu Internetowego.
W ramach Newslettera Usługodawca może przekazywać informacje handlowe drogą
elektroniczną, na co Użytkownik zamawiając Newsletter wyraża zgodę.
Użytkownik może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może
nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres plejada.biuro@gmail.com, wysłanie
pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera oraz w drodze
kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w
tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe
sądy polskie.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Internetowego po wprowadzeniu zmian
Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie
Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu Internetowego.
Regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2016 roku.
Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na
stronach internetowych Portalu Internetowego.
Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na
stronie Portalu Internetowego.
Usługodawca ma prawo w każdym czasie zaprzestania świadczenia Usług, modyfikacji
Usług i Serwisów dostępnych w Portalu Internetowym oraz wprowadzania nowych Usług i
Serwisów.
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