Regulamin – niniejszy Regulamin.
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa:
2. Administrator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy
o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu,
które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
3. Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili
podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.
1. prawa i obowiązki Administratora i
świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
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2. zasady wyłączania odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia
Usług drogą elektroniczną,
3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług
świadczonych drogą elektroniczną.
II. Warunki świadczenia Usług przez Administratora
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Administrator są następujące:
2. Administrator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym
ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom
przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
3. Administrator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Użytkownika
Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie
utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług
nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
1. połączenie z siecią Internet,
2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera
dokumentów
HTML.
Przeglądarka
powinna
akceptować
pliki
„cookies/ciasteczka”.
3. Zawarcie umowy, rejestracja, założenie konta Użytkownika
1. Z Serwisu można korzystać zarówno bez rejestracji i logowania się w Serwisie jak i po jej
wykonaniu. Jednak część zasobów i niektóre funkcjonalności dostępne są tylko dla
Użytkowników zarejestrowanych po zalogowaniu się.
2. Dokonując rejestracji, Użytkownik, który zakłada swoje konto, wyraża tym samym zgodę na
zapisy Regulaminu Serwisu i Polityki prywatności, oraz na gromadzenie i przetwarzanie
podanych przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych.
3. Osoby w wieku poniżej 13 lat nie powinny zakładać swoich kont w Serwisie bez zgody
rodziców i opiekunów. Administrator Serwisu zachęca rodziców i opiekunów do aktywnego
uczestniczenia przez nich w korzystaniu z Internetu przez ich dzieci oraz informowania ich
o potencjalnych niebezpieczeństwach związanych z udzielaniem w Sieci informacji na
własny temat.
4. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego
wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu.
5. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

1. a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
2. b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
3. c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
4. d. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
6. Administrator, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego,
utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisów unikalne Konto, o nazwie będącej podanym
przez Użytkownika adresem poczty elektronicznej.
7. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego Adresu email. Adres
ten jest podawany bezpośrednio na formularzu rejestracyjnym lub uzyskiwany przez
Administratora w przypadku rejestracji Użytkownika za pośrednictwem innych serwisów.
Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego Adresu email, a w
przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie
Użytkownika.
8. Adres email jest powiązany z Kontem Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji
wobec Administratora i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze
świadczeniem Usług.
9. Administrator może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już
używana w ramach Serwisu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną
informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste
lub uzasadnione interesy Administratora.
10.Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu email oraz hasła dostępu.
Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i
ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
11.W każdej chwili Użytkownik może usunąć Konto. Usunięcia Konta można dokonać
wysyłając email na adres: hanna@pies.pl.
12.Użytkownik zarejestrowany jest osobiście odpowiedzialny za poufność przechowywania
hasła dostępu do swojego Konta i za każde użycie Serwisu z wykorzystaniem swojego
Konta. W przypadku nieautoryzowanego użycia Konta Użytkownika zarejestrowanego
przez osoby trzecie, Użytkownik zarejestrowany zobowiązuje się do niezwłocznego
powiadomienia o tym zdarzeniu Administratora Serwisu.
4. Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników
1. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia
wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do Serwisu na osoby trzecie oraz
podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z
tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec
Administratora.
4. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania
podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym
momencie.
5. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie w Serwisie swojego wizerunku oraz utworów,
których jest autorem, w przypadku Usług świadczonych przez Administratora
umożliwiających prezentację takich materiałów. Powyższe udostępnianie ma na celu
wyłącznie udzielanie informacji o Użytkowniku zgodnie z warunkami i celem danej,

świadczonej Usługi, w ramach której takie udostępnianie ma miejsce.
1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności
konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
2. wysyłania na Adres email Użytkowników komunikatów technicznych,
prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
3. umożliwienia Użytkownikom utworzenia Konta w Serwisie Administratora
przy użyciu Adresu email używanego wcześniej przez innego Użytkownika,
którego Konto zostało usunięte,
4. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub
tymczasowy Adres email,
5. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania
Serwisu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
6. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników
oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów
określonych w punkcie b.
1. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:
1. publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione
prawem dobra osobiste osób trzecich, w szczególności o charakterze politycznym,
propagandowym, rasistowskim, pornograficznym itp.,
1. publikacji i odnośników do treści propagujących piractwo fonograficzne,
komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz
wszelkich innych, podobnych w treści,
2. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich
informacji o charakterze komercyjnym,
3. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub
wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych
udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach
dozwolonego użytku,
4. podejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić
funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla
innych Użytkowników,
5. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami,
naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy
Administratora.
1. Użytkownik ma prawo przesyłania treści i obrazów przeznaczonych do zamieszczenia w
Serwisie. Zamieszczanie w Serwisie treści i obrazów podlega przepisom Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz innym przepisom krajowym i międzynarodowym
chroniącym prawa własności.
2. Użytkownik może bez ograniczeń przesyłać na Serwis treści i obrazy własnego autorstwa,
natomiast dzieła osób trzecich tylko i wyłącznie, jeśli posiada ich zgodę albo jest
dysponentem praw własności. Każda treść i obraz przesyłane są przez Użytkownika na
własną odpowiedzialność, a Użytkownik wyraża tym samym zgodę na ich bezpłatną
publikację w Serwisie. Równocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w
przypadku naruszenia praw osób trzecich i wszczęcia postępowania wyjaśniającego,
Administrator witryny jest zobowiązany udostępnić dane osobowe oraz adres IP
Użytkownika uprawnionym organom i podmiotom zajmującym się ochroną praw autorskich

i majątkowych.
3. Administrator oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek
naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich oraz zobowiązują się - w przypadku
powzięcia wiedzy o takim naruszeniu - wstrzymać publikację wskazanych utworów do
czasu wyjaśnienia sprawy.
4. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych
z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych
moralnie, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej lub
naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Niedopuszczalne jest
również zamieszczanie treści naruszających dobra osób trzecich, treści niezgodnych z
prawem oraz treści nieprawdziwych. Zabronione jest również używanie w Serwisie słów
powszechnie uznawanych za obelżywe.
5. Użytkownicy zamieszczają w Serwisie treści na swoją wyłączną odpowiedzialność.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do:
1. zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika zawierających treści erotyczne,
pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat
jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub
uzasadnionymi interesami Administratora, w razie powzięcia wiarygodnych,
uzasadnionych informacji na ten temat,
2. usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem
Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Użytkownicy mają prawo zgłaszać Administratorom prośby o usunięcie z Serwisu
ewentualnych treści, których publikacja narusza ich dobra. Administrator nie odmówi takiej
prośbie bez wyraźnego powodu.
V. Płatności za Usługi
1. Administrator świadczy Usługę dostępu do Serwisu na rzecz Użytkowników nieodpłatnie.
2. Administrator, w ramach Serwisu, udostępnia również płatne Usługi i funkcjonalności.
3. Administrator nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik
powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub
urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za
pośrednictwem Serwisu.
1. IV. Odpowiedzialność
1. Administrator i Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona
poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków
wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było
następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za powstałą szkodę w
przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej
wiadomości o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Użytkownika i w
wyniku takiej informacji uniemożliwieniu dostępu do tych danych Użytkownikowi.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek
zaprzestania świadczenia Usług. Administrator nie jest również odpowiedzialny za szkody
powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Użytkownika
naruszającego Regulamin.
4. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania
przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami
prawa,
2. za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści
naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
3. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za
pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
4. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników
zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od
Administratora wynikłymi z działania osób trzecich,
5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem
okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa,
działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
6. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy
rejestracji Konta,
7. nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków niniejszego Regulaminu.
1. VII. Ochrona danych osobowych
1. Użytkownik ma prawo do ochrony prywatności zgodnie z Polityką Prywatności stosowaną
przez Administratora w odniesieniu do każdego Użytkownika Serwisu.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez
Administratora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym
Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie
z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144,
poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
3. Administrator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi
drogą elektroniczną. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe, których
katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:
• nazwisko i imiona,
• adres zamieszkania lub pobytu,
• adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
• adres poczty elektronicznej,
• adres komunikatorów internetowych (np. Skype),
• adres kontaktowy w serwisach społecznościowych (np. Facebook.com, Twitter.com),
• numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
• numer rachunku bankowego,
• numer karty płatniczej itp.
1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych, a zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do
rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

2. Administrator, jako administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo danych
osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o
ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo
żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w
przepisach tej ustawy.
4. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów
przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Administratora
lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie
wykorzystanie.
5. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celach innych niż
niezbędne do świadczenia Usług, Użytkownik może zgłosić Administratorowi żądanie
zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
6. Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników innym podmiotom
powiązanym z Administratorem, prowadzącym serwisy internetowe. Przekazane dane będą
mogły być wykorzystane w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji
Użytkowników.
1. VIII. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
2. Reklamacje rozpatruje Administrator.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres email),
2. przedmiot reklamacji – oznaczenie Usług, których reklamacja dotyczy,
3. okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej hanna@pies.pl
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O
swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi
Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
1. IX. Rozwiązanie umowy
1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek
ze stron.
2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez
samodzielne usunięcie swojego Konta.
3. Administrator ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i
usunąć Konto Użytkownika w następujących przypadkach:
a. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
1. b. powzięcia przez Administratora uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa
Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich
lub uzasadnione interesy Administratora,
2. c. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami
prawa, dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osobiste osób trzecich,
3. d. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,

4. e. usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia
Konta,
5. O rozwiązaniu umowy Administrator poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka
techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od usunięcia Konta.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i
usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym
z naruszenia Regulaminu.
1. X. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.06.2014 roku.
2. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu
wchodzą w życie po upływie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie
Administratora oraz przesłaniu Użytkownikom zawiadomienia za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
3. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkownika publikując stosowną
informację na stronach Serwisu oraz przesyłając Użytkownikom wiadomość za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane przez Użytkowników wraz z
dołączonym zmienionym Regulaminem.
4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, Użytkownik ma prawo rozwiązać
umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o
zmianie Regulaminu.
5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu
polskiemu.
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Administratora
szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi
w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika,
przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika
wirusami.
6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą
elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby
Użytkownika.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu
cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin blogów
Zasady tworzenia i prowadzenia blogów w Serwisie
1. I.

Postanowienia wstępne

1. Usługa świadczona jest przez Administratora w ramach Serwisu www.pies.pl (Usługa).
2. Świadczenie Usługi odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu oraz
niniejszych Zasadach.
3. Niniejsze Zasady regulują podstawy prawne i zasady korzystania z Usługi.
4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do
korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszych Zasad.
5. Przed założeniem konta umożliwiającego korzystanie z Usługi należy uważnie zapoznać się
z niniejszymi Zasadami. Zakładając konto i rozpoczynając prowadzenie bloga Użytkownik
potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszych Zasad, akceptuje ich postanowienia i
zobowiązuje się do ich przestrzegania.
1. II.

Definicje

1. Zasady – niniejsze Zasady tworzenia i prowadzenia blogów w Serwisie.
2. Konto - dostępne dla danego Użytkownika po aktywowaniu miejsce w Serwisie, za
pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi oraz wprowadza i zarządza
danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie. Konto zakładane
jest w oparciu o adres email Użytkownika na podstawie zgłoszenia w formularzu
rejestracyjnym.
3. Użytkownik - osoba korzystająca z Usługi, posiadająca Konto w Serwisie i prowadząca w
ramach Usługi swojego bloga.
4. Usługa - usługa będąca przedmiotem niniejszych Zasad, świadczona przez Administratora,
umożliwiająca Użytkownikom zakładanie i prowadzenie dzienników internetowych
( blogów ) oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu
5. Serwis www.pies.pl – przestrzeń sieciowa i narzędzia umożliwiające funkcjonowanie
Usługi.
6. Materiały - wszelkie materiały, w tym teksty (o charakterze informacyjnym,
publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy,
komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) publikowane przez Użytkowników w ramach Usługi.
1. III.

Usługa

1. Założenie Konta i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym, jak
również korzystanie z Usługi są całkowicie dobrowolne. W ramach jednego Konta można
założyć dowolną ilość blogów.
2. Założenie Konta i korzystanie z Usługi jest całkowicie bezpłatne.
3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest założenia Konta.
4. Użytkownik udziela Administratorowi zgody na wykorzystywanie blogów Użytkownika do
celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe

obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których
Użytkownicy prowadzą blogi.
5. Wszelkie działania wymienione w punkcie 4 , będą podejmowane bez ingerencji w treść
blogów Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.
6. Bezwzględnie zabronione i stanowiące naruszenie Regulaminu oraz niniejszych Zasad, jest
umieszczanie w treści bloga grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych
Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, w szczególności o
charakterze politycznym, propagandowym, rasistowskim, pornograficznym itp. a także
propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania
danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
7. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn www, transmisji i dystrybucji
materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i
obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu i niniejszych Zasad oraz zasadami współżycia
społecznego w Internecie, a w szczególności do:
a.
niezakładania bloga o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe,
wulgarne lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
b.
działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności
majątkowych i osobistych praw autorskich,
c.
niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych posiadaczy blogów
lub innych poufnych danych,
d.
niepodejmowania działań i przekazywania danych do Serwisu, które mogłyby utrudnić lub
uniemożliwić jego funkcjonowanie,
e.
nieumieszczania w opisach bloga słów kluczowych niezgodnych z treścią stron Użytkownika,
niezakładania blogów reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o
charakterze komercyjnym,
f.
niezakładania blogów, których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności w postaci
linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z blogów, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź
niemożności udostępniania jego bloga,
2. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika,
niezawinione przez Administratora (np. udostępnienie przez Użytkownika hasła osobie
trzeciej, złamanie hasła przez osobę trzecią, itp.),
3. udostępnienie hasła i danych Użytkownika osobom upoważnionym na podstawie
właściwych przepisów prawa, informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich
wykorzystania.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a.

okresowego wyłączania Serwisu,

b.

skasowania, w sytuacjach nadzwyczajnych, treści znajdujących się na serwerach Serwisu,

c.
całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu
użytkownika w sposób określony w Regulaminie lub niniejszych Zasadach.
10. Użytkownik może w każdym momencie przerwać korzystanie z Usługi i zamknąć swoje Konto
lub swojego bloga.
11. Wiarygodność treści blogów w Serwisie oraz same blogi nie są kontrolowane przez

Administratora. Administrator zapewnia jedynie przestrzeń dla publikacji blogów przez
Użytkowników.
12. Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w Serwisie, nie zabezpiecza w
pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
13. Administrator zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści wpisów dokonywanych przez
Użytkowników na ich blogach poprzez umieszczanie ich w Serwisie.
14. Zapis pkt. 13 powyżej należy w razie wątpliwości traktować jako bezpłatną, niewyłączną i
nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję udzielaną Administratorowi przez Użytkownika w
odniesieniu do utworów wskazanych w pkt. 13 na wymienionych tam polach eksploatacji.
IV.

Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik ma obowiązek przynajmniej jeden raz na miesiąc opublikować notkę w blogu.
W przypadku stwierdzenia przez administratorów Usługi, że w blogu nie pojawiły się nowe
notki, Administrator ma prawo do bezpowrotnego i całkowitego usunięcia takiego bloga z
Serwisu, jak również prawo do usunięta Konta danego Użytkownika, po uprzednim
wezwaniu Użytkownika do opublikowania notki i udzielenia mu w tym celu stosownego
terminu.
2. Użytkownik umieszczając Materiały w blogu oświadcza, iż:
1. Przedmiotowe Materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń
podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści,
które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu
odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w
szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line,
w sieci Internet.
2. Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na
zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału,
wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.
3. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści
zawarte w prowadzonym przez niego blogu.
4. Użytkownik ma obowiązek usunięcia, niezgodnych z Regulaminem, niniejszymi
Zasadami i/lub obowiązującymi przepisami prawa, treści czy komentarzy
zamieszczonych przez osoby trzecie w Serwisie. W przypadku nieusunięcia ww.
treści, Administrator ma prawo do zablokowania bloga w Serwisie lub
bezpowrotnego i całkowitego usunięcia bloga z Serwisu, jak również prawo do
usunięcia Konta danego Użytkownika, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do
usunięcia ww. treści i udzieleniu mu w tym celu stosownego terminu.

V.

Prawa i obowiązki Administratora
1. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są wymienione i nazwane w
niniejszych Zasadach jako zakazane, ale naruszają prawem chronione interesy innych
Użytkowników lub Administratora, Administrator może zawiadomić Użytkownika pocztą
elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli
Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak
naruszenie regulaminu, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w niniejszych Zasadach.
2. W razie naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub niniejszych Zasad jego blog zostaje
zablokowany oraz może zostać skasowany po uprzednim ostrzeżeniu i wezwaniu do

zaprzestania naruszania. W takim przypadku skasowane może zostać również Konto
Użytkownika. Podjęcie decyzji o regulaminowym zamknięciu bloga lub Konta będzie
poprzedzone przesłaniem Użytkownikowi przez Administratora wyjaśnienia odnośnie
powodów usunięcia.
VI.

Zmiany Zasad

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad w każdym czasie. Zmiany takie
wchodzą w życie po upływie 14 dni od umieszczenia zmienionych Zasad w Serwisie oraz
przesłaniu Użytkownikom zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy
podane przez Użytkowników wraz z dołączonymi zmienionymi Zasadami.
VII.

Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Zasady obowiązują od dnia 06.06.2014 roku.
2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają
postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i
administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z
postanowieniami Regulaminu lub niniejszych Zasad.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Administratora szkody
poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet,
a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby
trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
5. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Usługą a także informacje o naruszeniach
przez Użytkowników postanowień Regulaminu lub niniejszych Zasad prosimy kierować na
adres: hanna@pies.pl

