Regulamin blogów
Zasady tworzenia i prowadzenia blogów w Serwisie
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.
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.
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: klub@pies.pl

