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I. REJESTRACJA, KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Użytkownik, który decyduje się na korzystanie z usług, jednocześnie oświadcza 
że:

a) dane, które podał oraz adres elektroniczny są kompletne i zgodne ze stanem 
faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób postronnych;

b) jest  osobą  pełnoletnią  oraz  uprawnioną  do  zawarcia  umowy o  świadczenie 
usług drogą elektroniczną;

c) zgadza się z Regulaminem, tzn. znana jest mu jego treść i zobowiązuje się go 
respektować;

2. Osoba korzystająca z  usług wypełniając  i  wysyłając Formularz rejestracyjny, 
jednocześnie oświadcza, iż :

a) podane w nim informacje są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym, a także 
nienaruszające jakichkolwiek praw osób postronnych;

b) jest  osobą  pełnoletnią  oraz  uprawnioną  do  zawarcia  umowy o  świadczenie 
usług drogą elektroniczną;

3. Usługodawca  zobowiązuje  się  do  utworzenia  Usługobiorcy,  w  ramach 
Serwisów,  unikalnego  Konta  Usługobiorcy  o  nazwie,  która  będzie  podanym 
przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej,  po odebraniu prawidłowo 
uzupełnionego Formularza rejestracyjnego.

4. Adres poczty elektronicznej zostaje powiązany z Kontem Usługobiorcy i stanowi 
niezbędną  formę  identyfikacji  Usługobiorcy  wobec  Usługodawcy.  Adres  ten 
będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji, jaka wiązać się będzie ze 
świadczeniem Usług.

5. Usługobiorca  zgadza  się  z  koniecznością  posiadania  zaktualizowanego, 
czynnego adresu poczty elektronicznej.

6. Usługobiorca otrzymuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty 
elektronicznej  oraz  hasła  dostępu.  Użytkownik  zobowiązuje  się  do 
nieujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej  hasła dostępu do swojego Konta i 
ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  ewentualne  szkody  wyrządzone  z 
powodu jego ujawnienia.

7. Usługodawca  ma  prawo  do  odmowy  utworzenia  Konta,  zablokowania  lub 
usunięcia  już  istniejącego  Konta,  jeśli  jego  nazwa  jest  już  używana  przez 
Serwisy  Usługodawcy  lub  jeśli  Usługodawca  podejmie  uzasadnioną, 
wiarygodną decyzję,  opartą na informacji  o sprzeczności z prawem, dobrymi 
obyczajami  lub  o  naruszeniu  dóbr  osobistych  lub  uzasadnionych  interesów 
Usługodawcy. Jeśli wystąpią wskazane okoliczności, Usługodawca ma prawo 
do zablokowania świadczonych Użytkownikowi Usług.

8. Umowę zawiera się na czas nieokreślony.

II. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ UŁUGODAWCĘ

1. Współpraca z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i 
Usługodawca, przebiega w oparciu o niezbędne wymagania techniczne:

a) połączenie z siecią internetową;



b) przeglądarka  internetowa  umożliwiająca  wyświetlanie  na  ekranie  komputera 
danych HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ ciasteczka”. 

2. Usługodawca zastrzega,  iż  korzystanie  z  Usług wiąże się  ze  standardowym 
ryzykiem płynącym z  wykorzystywania  sieci  internetowej  i  w  związku z  tym 
rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom podjęcie odpowiednich kroków je 
minimalizujących.  

III.  PRAWA  I  OBOWIĄZKI  USŁUGODAWCY,  UŻYTKOWNIKÓW  I 
USŁUGOBIORCÓW

1. Usługodawca zastrzega, że będzie stale i nieprzerwanie świadczyć Usługi.
2. Usługodawca wysnuwa roszczenie prawa do:
a) tymczasowego  zaprzestania  świadczenia  Usług  z  uwagi  na  czynności 

konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów Usługodawcy;
b) przesyłania   na  elektroniczny  Adres  Użytkowników  i  Usługobiorców 

zawiadomień technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z działaniem 
Usług;

c) odmowy świadczenia Usług,  jeśli  Usługobiorca lub Użytkownik będzie chciał 
posługiwać się błędnym, fałszywym lub tymczasowym Adresem elektronicznym;

d) dowolnych zmian w zakresie świadczonych usług, sposobu działania Serwisów 
oraz ich narzędzi

3.  Usługodawca  posiada  prawo  do  rezygnacji  ze  świadczenia  Usług,  usunięcia 
wszelkich danych Usługobiorców i Użytkowników, a także do podjęcia wszelkich 
innych czynności związanych z Serwisami, jakie dozwolone są prawem, z tytułu 
których  Usługobiorcy  oraz  Użytkownikowi  nie  będą  przysługiwać  żadne 
roszczenia wobec Usługodawcy.

4.  Usługobiorca posiada prawo do zarządzania Usługami  przy użyciu  Konta oraz 
poprzez  Ustawienia  Prywatności,  w  tym  do  edycji,  w  dowolnym  momencie, 
podanych przez siebie informacji, które związane są ze świadczonymi Usługami 

5.  Usługobiorca  godzi  się  na  publiczne  rozpowszechnianie  w  Serwisach 
Usługodawcy swojego  wizerunku,  a  także  utworów,  których  jest  autorem,  w 
przypadku  Usług  umożliwiających  prezentację  wyżej  wymienionych,  a  w 
szczególności Usługi 

‘ Wizytówka Usługobiorcy’
6. Użytkownik i Usługobiorca korzystający z Usług jednocześnie zobowiązuję się do 

powstrzymania od: 
a) wykorzystywania  Usług  w  celu  publikacji  reklam  towarów  i  usług,  a  także 

wszelkich komercyjnych informacji;
b) publikowania i przesyłania treści o charakterze obraźliwym oraz sprzecznych z 

prawem bądź naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich;
c) modyfikacji,  kopiowania,  upowszechniania,  transmisji  lub  wykorzystywania  w 

inny  sposób  jakichkolwiek  utworów  oraz  baz  danych  udostępnionych  w 
Serwisach,  z  wyłączeniem  korzystania  z  nich  w  ramach  dozwolonego 
użytkowania;

d) rozpoczynania  jakichkolwiek  działań,  mogących  utrudnić  lub  uniemożliwić 
funkcjonowanie Serwisów oraz do korzystania z Serwisów w sposób dokuczliwy 
dla reszty Usługobiorców i Użytkowników;



e) korzystania  z  Usług  w  sposób  będący  sprzeczny  z  prawem,  dobrymi 
obyczajami  bądź naruszający dobra osobiste  osób trzecich lub  uzasadnione 
interesy Usługodawcy

7. Usługodawca posiada prawo do:
a) blokady dostępu do zasobów Usługobiorców i Użytkowników, które zawierają 

treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub zawierające nielegalne 
oprogramowanie lub wskazówki na temat jego pozyskiwania, a także inne treści 
niezgodne  z  prawem,  dobrymi  obyczajami  lub  uzasadnionymi  interesami 
Usługodawcy, w przypadku powzięcia rzetelnych, uzasadnionych informacji na 
ten temat;

b) całkowitego usunięcia z Serwisów treści udostępnianych przez Usługobiorców 
poprzez Usługi, jeżeli te treści naruszają w jakikolwiek sposób postanowienia 
niniejszego Regulaminu.


