REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEGLĄD OPONIARSKI ONLINE
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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin serwisu „Przegląd Oponiarski Online”, zwany dalej
Regulaminem, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług
drogą elektroniczną przez Wydawnictwo Górzyński i S-ka w serwisie
internetowym umieszczonym w domenie www.przegladoponiarski.pl ,
zwanym dalej Serwisem, a także warunki zawierania i rozwiązywania
umów o świadczenie takich usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Serwis jest wydawaną elektronicznie rozszerzoną wersją czasopisma
„Przegląd Oponiarski” w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26
stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn.
zm.), zarejestrowanego przez Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I
Cywilny, ul. Piekary 49, 87-100 Toruń, wydawanego przez Wydawnictwo
S.C. Górzyński i S-ka z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Grudziądzka
174. Redaktorem naczelnym jest Sławomir Górzyński. Redakcja mieści się
w Toruniu (87-100), przy ul. Grudziądzkiej 174.
Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą
elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na
mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na
podstawie Regulaminu. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi
świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających innym
uregulowaniom.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem do świadczenia
usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w
postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych
ustaw.
Zamawiając usługę, odbiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem,
warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez
Wydawnictwo S.C. Górzyński i S-ka, a także, że akceptuje wszystkie
postanowienia niniejszego regulaminu.
Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu może mieć
każdy, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani
zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług
niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją
warunków
Regulaminu.
W
przypadku
Usług
wymagających
zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną
akceptacją warunków Regulaminu.
Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za
pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie,
utrwalenie i wydrukowanie.
Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu
od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

§2
Definicje
1. Usługodawca oznacza Wydawnictwo S.C. Górzyński i S-ka z siedzibą w
Toruniu (87-100), przy ul. Grudziądzka 174.
2. Usługobiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z zamówionej usługi
świadczonej drogą elektroniczną.
3. Biuletyn (newsletter) oznacza periodyczny serwis informacyjny, który
przesyłany jest pocztą elektroniczną i udostępniany w ramach oferty
bezpłatnej. Serwis ten może zawierać informacje o ofertach lub
promocjach.

Identyfikator jest to ciąg znaków służących do identyfikacji użytkownika
serwisu.
Hasło
oznacza ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania
autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi.
Rejestracja to procedura wprowadzenia do systemu teleinformatycznego
usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej.
Abonament oznacza opłatę wnoszoną z góry przez usługobiorcę na rzecz
usługodawcy, w formie przewidzianej w opisie usługi, za okres korzystania
z tej usługi.
Wpis - zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych
w części użytkowej serwisu.
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ROZDZIAŁ II
RODZAJ I ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH
ORAZ
WARUNKI ICH ŚWIADCZENIA
§3
Zakres usług
1.

Usługodawca w ramach świadczonych usług umożliwia:
a. przeglądanie i odczytywanie przez Usługobiorców materiałów
(tekstów, zdjęć, grafik, danych, materiałów audiowizualnych,
itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez
Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego i płatnego;
b. udostępnianie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu
dodawania komentarzy pod wybranymi przez Usługodawcę
materiałami w Serwisie oraz ich wyświetlanie przez
Usługodawcę w Serwisie;
c. możliwość korzystania z forum dyskusyjnego w Serwisie
polegająca na dodawaniu wpisów oraz ich wyświetlanie w
Serwisie przez Usługodawcę;
d. udostępnianie elektronicznego wydania magazynu „Przegląd
Oponiarski”;
e.
f.

przesyłanie newsletterów do Usługobiorców;
możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań
związanych z tematyką Serwisu.

g.

Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje
Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie lub podania
określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje
Usług odpłatnych.

h.

Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna
do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo
zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca
uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany
zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania
Usługobiorców,
z
zastrzeżeniem
zachowania
praw
Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia
Usług.
§4
Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej
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Serwis świadczy usługi polegające na wysyłaniu pośrednictwem poczty
elektronicznej zamówionych przez usługobiorców biuletynów, a także
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wiadomości e-mail na podany przez usługobiorcę adres skrzynki poczty
elektronicznej.
Biuletyny w ramach oferty bezpłatnej przesyłane są do zarejestrowanych
usługobiorców, zgodnie z częstotliwością określoną w opisie usługi.
Zamówienie biuletynu bezpłatnego oznacza wyrażenie zgody na przyjęcie
dodatkowych przesyłek zawierających oferty promocyjne usługodawcy.
W przypadku biuletynu bezpłatnego, treści reklamowe nie przekraczają 20
proc. jego powierzchni.
Dodatkowe przesyłki zawierające oferty handlowe partnerów usługodawcy
i informacje o organizowanych przez nich promocjach mogą być kierowane
wyłącznie do tych odbiorców, którzy wyrazili uprzednio zgodę na ich
przyjmowanie.
Usługodawca nie udostępnia adresów e-mail żadnym podmiotom
zewnętrznym.
W przypadku przysłania oferty handlowej lub informacji o promocjach
organizowanych przez partnerów usługodawcy przesyłka zawiera
oznaczenie, że została przesłana przez usługodawcę na zlecenie partnera.
Aby korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem poczty
elektronicznej należy posiadać czynne i poprawnie skonfigurowane konto
poczty elektronicznej.
Każda przesyłka dystrybuowana przez usługodawcę zawiera:
a. informację o nadawcy przesyłki,
b. wypełnione pole "temat", określające treść przesyłki
c. informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej
parametrów (np. adresu, na który powinny być przesyłane
biuletyny lub wiadomości).
§5
Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej
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Usługi
świadczone
za
pośrednictwem
internetowej
witryny
www.przegladoponiarski.pl polegają na zapewnieniu dostępu online do
części lub całości zasobów informacyjnych „Przeglądu Oponiarskiego”.
Usługi mogą być bezpłatne lub płatne. Usługą płatną jest dostęp do pełnego
wydania „Przeglądu Oponiarskiego” w Internecie.
Dostęp do pełnego wydania „Przeglądu Oponiarskiego” przysługuje
wyłącznie odbiorcom, którzy wykupili abonament na korzystanie z tej
usługi.
Prenumeratorom miesięcznika „Przegląd Oponiarski” pełny dostęp do
serwisu przysługuje bezpłatnie w ramach opłaconej aktualnej prenumeraty.
Uprawniony odbiorca uzyskuje dostęp do zasobów po wpisaniu
identyfikatora i hasła w okna logowania umieszczone na witrynie
www.przegladoponiarski.pl.
Hasło uprawnia do uruchomienia na jednym komputerze. Udostępnienie
hasła osobom nieuprawnionym może uniemożliwić korzystanie z pełnego
internetowego wydania „Przeglądu Oponiarskiego”.
§6
Warunki
techniczne
korzystania
www.przegladoponiarski.pl
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z

witryny

internetowej

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni
dysponować: urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet; przeglądarką
Internet Explorer 5.5 ub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych
parametrach.
Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od
instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

3.
4.

5.

6.

Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego
wymogu usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia
odbiorczego usługobiorcy lub niepodania przez niego danych niezbędnych
do właściwej realizacji usługi - usługodawca zastrzega sobie prawo do
wstrzymania świadczenia usługi do czasu usunięcia usterki przez
usługobiorcę lub przekazania przez niego brakujących informacji.
Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługa została zrealizowana
zgodnie z opisem usługi, nie ponosi jednak odpowiedzialności za
niepoprawne wykonanie usługi w przypadku zaistnienia problemów
technicznych, niezależnych od usługodawcy.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w
funkcjonowaniu witryny www.przegladoponiarski.pl
i w rozsyłaniu
biuletynów poczty elektronicznej. Usługodawca będzie dokładał wszelkich
starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.
ROZDZIAŁ III
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA
UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§7
Zawarcie umowy świadczenia usług
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Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych usług następuje w momencie
dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np.
kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w
Serwisie). Zawarcie niektórych umów świadczenia bezpłatnych Usług
wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie
rodzaje tych Usług.
Złożenie zamówienia na usługę świadczoną za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub/i witryny internetowej następuje przez wypełnienie i
odesłanie formularza udostępnionego na witrynie www.przegladoponiarski.pl
.
Zamówienie może zostać złożone również poprzez wysłanie wiadomości email na wskazany adres - zgodnie z warunkami określonymi przez
Usługodawcę dla danej usługi.
Usługa płatna zostaje udostępniona w pełnym zakresie po dokonaniu, a w
niektórych przypadkach po udokumentowaniu przez usługobiorcę wpłaty za
usługę. Hasło i identyfikator są wysyłane pocztą elektroniczną w terminach
podanych w opisie usługi. Przesłanie informacji zwrotnej zawierającej
identyfikator i hasło dostępu do usługi możliwe jest jedynie wtedy, gdy dane
przekazane usługodawcy przez usługobiorcę są poprawne.
Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług niewymagających
zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na
daną Usługę przez Usługobiorcę, które następuje poprzez wniesienie przez
Usługobiorcę opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.
Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymagających zarejestrowania
w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez
Usługobiorcę zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu. Do momentu
rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Usługobiorca może dokonywać zmian w
złożonym zamówieniu korzystając z konta w Serwisie.
Użytkownik może zrezygnować z usługi w każdym czasie przez wysłanie
informacji o rezygnacji z usługi na adres podany w opisie tej usługi lub
poprzez samodzielną modyfikację danych przechowywanych przez
usługodawcę (o ile usługodawca udostępnia odpowiedni mechanizm).
Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą
wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności
dokonywania rejestracji w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje
tych Usług.

Rozdział IV
REKLAMACJE
§8
Postępowanie reklamacyjne
1.
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Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może
składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres
Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu lub na adres e-mail:
redakcja@przegladoponiarski.pl.
Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy
oraz: w przypadku Usług wymagających rejestracji - nazwę konta (login), w
przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail
Usługobiorcy, podany Usługodawcy.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu
poleconego przez Usługodawcę.
Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia
Regulaminu.
O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na
adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
Rozdział V
PŁATNOŚCI
§9
Sposób opłaty za usługi

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez
Usługobiorcę.
Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie.
Płatności mogą być realizowane bezpośrednio na rachunek Usługodawcy lub
za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. W przypadku
niektórych Usług płatności dokonywane są poprzez SMS Premium.
Zamówienie może złożyć dowolna osoba fizyczna lub zarejestrowana firma.
Składając zamówienie w sklepie w dowolnej formie zamawiający oświadcza,
że zgadza się na podane w powyższym regulaminie warunki.
Płatności za pośrednictwem systemu Centrum Rozliczeniowego Dotpay mogą
dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym
instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w
szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej
uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane do
właściwych organów ścigania.
Usługodawca w Serwisie udostępnia Usługobiorcom odpowiedni formularz
transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub
centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu Centrum
Rozliczeniowego Dotpay.
Usługobiorca, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu
formy płatności za pośrednictwem systemu Dotpay.pl, jest automatycznie
przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy
użyciu karty płatniczej - na stronę internetową centrum autoryzacyjnorozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego na stronę internetową banku, a w przypadku płatności w drodze przelewu
tradycyjnego - na stronę internetową serwisu Dotpay.pl.
W celu dokonania płatności Usługobiorca powinien potwierdzić dokonanie
płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjnorozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W
przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności

udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system
Dotpay.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
10. W razie wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż
określona w obowiązującym cenniku umieszczonym na stronach Serwisu,
Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy.
Rozdział VI
§10
Prawa i obowiązki stron
Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w
terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.
3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób
ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić
przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych
prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o
planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca dołoży starań,
aby przerwy w świadczeniu Usług bezpłatnych łącznie wyniosły nie więcej
niż 60 godzin w miesiącu, zaś w świadczeniu Usług płatnych nie więcej niż
10 proc. czasu, za jaki opłacona została dana Usługa.
4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób
sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione
interesy Usługodawcy.
5. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie
i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub
ilości.
6. Usługodawca zastrzega, iż wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w
szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego.
Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego
użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w
Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości
umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem
jest zabronione.
7. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do
Usług płatnych przed dostępem osób nieuprawnionych.
8. Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane
przez Usługobiorców pytania związane z określoną tematyką. Nie dotyczy to
Usługi płatnej, która została opłacona.
9. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania
przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać
prawdziwy adres e-mail, tj. taki, pod którym odbiera korespondencję.
Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia
Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej
wiadomości na adres e-mail Usługodawcy, tj. redakcja@przegladoponiarski.pl
10. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail,
uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę
do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu
zostały doręczone.
11. Usługobiorca Usług wymagających zarejestrowania dokonując rejestracji
wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i
podmiotów z nim powiązanych. Usługobiorca może w każdym czasie
odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając
wiadomość na adres e-mail Usługodawcy, tj. redakcja@przegladoponiarski.pl.
Odwołanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych może skutkować
odmową dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.
1.
2.

Rozdział VII
§11
Zasady zamieszczania wpisów w serwisie i odpowiedzialność
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

Usługobiorca umożliwia Usługobiorcy zamieszczanie w Serwisie Wpisów.
Usługobiorca zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Usługobiorca, zamieszczając Wpis, udziela Usługodawcy licencji na
korzystanie z Wpisu
Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji w Serwisie,
Wpisów zawierających treści niezgodne z wymogami określonymi prawem i
niniejszym Regulaminem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w
szczególności prawa autorskie, dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi
obyczajami, a także treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej,
etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
Niedopuszczalne jest publikowanie: wulgaryzmów, reklam, przekazów
stanowiących reklamę ukrytą, odesłań do innych stron internetowych,
komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.,
pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że
publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu.
Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania Wpisów zamieszczanych
przez Usługobiorców.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania z Serwisu Wpisów
wymienionych w §11 ust. 2 Regulaminu. O zauważeniu takich Wpisów w
Serwisie Usługobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę.
Wyświetlanie Wpisu związanego z określonym materiałem w Serwisie będzie
trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego dany Wpis dotyczy.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok
zamieszczonego Wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z
serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania Wpisu.
Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr
90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy
licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału
albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony
w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.
Usługobiorca zezwala Usługodawcy na modyfikowanie Wpisu, w
szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do
Wpisu treści pochodzących od Usługobiorcy lub włączanie Wpisu lub jego
części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Usługobiorcy.
Usługobiorca wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw
zależnych w zakresie opisanym w ust. 9 powyżej.
Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na
koszt i ryzyko Usługobiorcy.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
a. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu
przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub
Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta,
ujawnianie danych osobowych;

b.

c.

d.

za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia
Usług lub usunięcia konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło
to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów
prawa lub Regulaminu;
za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez
Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach
gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych
osobowych zgodnie z Regulaminem.

15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na
stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż
www.przegladoponiarski.pl , do których linki zawarto w Serwisie.
16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których
znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za
blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail
wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.
Rozdział VIII
§12
Zasady zamieszczania płatnych ogłoszeń drobnych w Serwisie.
Odpowiedzialność
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Usługobiorca umożliwia Usługobiorcy zamieszczanie w Serwisie płatnych
ogłoszeń drobnych.
Usługobiorca zamieszcza ogłoszenia wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Usługodawca nie odpowiada za treść zamieszczanych przez Usługobiorcę
ogłoszeń i ma obowiązku jej weryfikowania.
Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji ogłoszenia w
Serwisie, bądź usunięcia ogłoszenia, gdy zawiera ono treści niezgodne z
wymogami określonymi prawem i niniejszym Regulaminem, w tym
naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, dobra
osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, a także treści nawołujących do
nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc
oraz totalitarny ustrój państwa. Niedopuszczalne jest publikowanie:
wulgaryzmów, reklam, przekazów stanowiących reklamę ukrytą, odesłań do
innych stron internetowych itp., pochodzących od osób trzecich tekstów
mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze
zmianami).
Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści ogłoszeń
zamieszczanych przez Usługobiorców.
Czas publikacji ogłoszenia określa Usługobiorca, wnosząc odpowiednią
opłatę na rzecz Usługodawcy za pośrednictwem Dotpay.pl.
Usługobiorca zezwala Usługodawcy na modyfikowanie ogłoszenia w zakresie
poprawności językowej, bez wpływu na treść.
Rozdział IX
§13
Przetwarzanie danych osobowych

1.

W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania
danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), do przetwarzania danych
osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści,
zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz
wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez
Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w
zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe
Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy
świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa
podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia
Usług przez Usługodawcę.
Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.
2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych
osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone
przed dostępem osób nieupoważnionych.
Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
Usługobiorca Usług niewymagających rejestracji, lecz podania określonych
danych, realizuje prawo, o którym mowa w ust. 6 powyżej, przesyłając
stosowne
oświadczenie
na
adres
e-mail
Usługodawcy,
tj.
redakcja@przegladoponiarski.pl .Usługobiorca jest obowiązany podać nazwę,
pod którą wykorzystał Usługę świadczoną przez Usługodawcę, adres e-mail,
którym się posłużył, jak również podać link do treści, które zamieścił w
Serwisie.
Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych
osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców
innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
Rozdział X
§14
Polityka prywatności. Pliki cookies

1.

2.

3.

4.

Wydawnictwo Górzyński S.C. i S-ka może używać plików „cookies” kiedy
użytkownik odwiedza stronę www.przegladoponiarski.pl . Pliki „cookies”,
które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone
wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy),
bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika.
Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które
serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera
użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu
użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu, a
także pliki sesyjne, informujące o prawidłowym zalogowaniu. Wydawnictwo
Górzyński S.C. i S-ka może także umieszczać pliki „cookies” w celu
monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy Serwisem a współpracującymi
z Wydawnictwem Górzyński S.C. i S-ka innymi serwisami internetowymi.
Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies”
w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików
„cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych
informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi
strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe”
lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce
opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może
spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych
usług Serwisu.
Wydawnictwo Górzyński i S-ka nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie
lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych
dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu.

Rozdział XI
§15
Rozwiązanie umowy
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających zarejestrowania
w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez
Usługobiorcę z Serwisu.
Umowa o świadczenie usług wymagających zarejestrowania jest zawierana
na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w
dowolnym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia
o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail, wskazując precyzyjnie jakiego
Wpisu wypowiedzenie dotyczy.
Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za
jaki opłacona została Usługa odpłatna, niezależnie od tego, czy do jej
zawarcia wymagana była rejestracja w Serwisie.
Usunięcie konta nie skutkuje rozwiązaniem zawartych umów. Umowy o
świadczenie Usług wymagających zarejestrowania, rozwiązuje się wskutek
wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenia dokonuje się
poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na
adres e-mail.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na
piśmie i listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1
Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również
złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty
elektronicznej redakcja@przegladoponiarski.pl .
Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie
Usług określonych Regulaminem ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia
Wpisu w razie niezgodności Wpisu z postanowieniami Regulaminu.
Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów i do zablokowania
dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy korzystającego w sposób
sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających
zarejestrowania
w
Serwisie.
Wypowiedzenie
wywołuje
skutek
natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez
Usługobiorcę z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i
wiąże się z usunięciem wszelkich danych Usługobiorcy z bazy danych
Usługodawcy.
Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej
zarejestrowania w Serwisie i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono
założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i
usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub
postanowień Regulaminu.

Rozdział XII
§16
Postanowienia końcowe
1.

2.

Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z
zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na
poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.
W przypadku jednostronnej zmiany Regulaminu Usługodawcę, Usługobiorca
ma prawo do odstąpienia od umowy, jej natychmiastowego rozwiązania lub
pozostania przy dotychczasowych warunkach świadczenia usługi bez
ponoszenia z tego tytułu dodatkowych obciążeń.

3.

4.

Pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz
oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty
elektronicznej redakcja@przegladoponiarski.pl
Regulamin wchodzi w życie dnia 17.06.2013 r.

