REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO

§1
WSTĘP
1.

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki, podstawowe
zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to znajdującego się pod
adresem www.sochaczew.poleca.to.

2.

Platforma internetowa sochaczew.poleca.to jest własnością firmy Media-Planet S.C. z
siedzibą przy al. 600-lecia 25A/21, 96-500 Sochaczew.

3.

Logując się na stronie internetowej www.sochaczew.poleca.to Użytkownik oświadcza, że
zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Wszelkie prawa do projektu sochaczew.poleca.to, w tym majątkowe i nie majątkowe prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony
internetowej, a także prawa do wzorców, formularzy oraz logotypów należą do MediaPlanet S.C., a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w
Regulaminie i za zgodą Administratora.

2.

Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej portalu treści
reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w
formach stosowanych w sieci Internet.

3.

Korzystanie z portalu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania
się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej sochaczew.poleca.to.

4.

Korzystanie z portalu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w
Regulaminie.

5.

Administrator dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z portalu było możliwe z użyciem
wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów
komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje, że każdy
wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika Internetu,
umożliwi korzystanie z portalu.
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6.

W celu dokonania oceny reklamowanej firmy, bądź wstawienia komentarza w portalu oraz
w celu korzystania z dodatkowych usług dostępnych na stronie sochaczew.poleca.to,
konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

7.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów portalu wyłącznie na własny użytek.
Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji portalu w celu prowadzenia przez
Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Administratora.

§3
KONTO KLIENTA
1.

Użytkownik uprawniony jest do założenia oraz używania indywidualnego panelu,
uruchomionego na jego rzecz przez Administratora, zwanego dalej ”Kontem”. W celu
utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać rejestracji.

2.

Rejestracja nie jest konieczna do przeglądania treści zamieszczonych na stronie
sochaczew.poleca.to.

3.

W celu rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony
przez Administratora na stronie internetowej sochaczew.poleca.to i przesłać wypełniony
formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Administratora poprzez wybór odpowiedniej
funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Użytkownik ustala
indywidualne Hasło (oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych
przez Użytkownika podczas rejestracji w portalu, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia
dostępu do Konta Użytkownika w portalu).

4.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
a. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że
pole jest oznaczone jako opcjonalne;
b. informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie
Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną
za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
c. Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią
Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
d. Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów
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zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych
osobowych).
2.

Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
a. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
b. upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika
zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta
Użytkownika i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Administratora na adres
poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji, informacji
związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika.

3.

W trakcie rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
a. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
b. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści
oraz poprawiania danych osobowych;
c. powierzenie Administratorowi danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

4.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza
w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora na adres
poczty elektronicznej Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym.

5.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje
niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu
rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Administratora. Z tą chwilą zawarta zostaje
umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś
Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian
podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu (oznacza indywidualne
oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych,
cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Użytkownika w portalu.
Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Użytkownika).

6.

Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i
nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na
podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma
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obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Administratora, z wykorzystaniem
dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić
Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Użytkownika.

§4
KOMENTARZE
1. Sochaczew.poleca.to jest innowacyjną platformą internetową, która powstała dla
przedsiębiorców z Sochaczewa i okolic, aby wspierać lokalny handel i usługi.
2. Użytkownicy strony sochaczew.poleca.to mają dostęp do podstawowych danych oraz opisu
poszczególnych firm, oferowanych kuponów rabatowych, wstawiania komentarzy oraz
dodawania ocen.
3. Wstawienie komentarza na stronie sochaczew.poleca.to jest równoznaczna z zapoznaniem
się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
4. Komentarz może wstawić każda pełnoletnia osoba fizyczna zarejestrowana w systemie
komentarzy na stronie sochaczew.poleca.to.
5. Użytkownik wstawiający komentarz jest w pełni odpowiedzialna za treści w nim
zamieszczone oraz z tego tytułu może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej.
6. Jeśli treść komentarza będzie kontrowersyjna (będzie obraźliwa, pełna wulgaryzmów),
Administrator systemu zastrzega sobie możliwość usunięcia komentarza.
7. Rejestracja w systemie oraz wstawienie komentarza jest bezpłatne.

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.

Administrator uprzedza, że może nastąpić przerwa lub zakłócenie w świadczeniu usług
drogą elektroniczną i udostępnianiu strony internetowej portalu, których powodem
może być:
a. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu
teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora;
b. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od
portalu).

2.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w
korzystaniu ze strony sochaczew.poleca.to, wynikające z przyczyn leżących wyłącznie po
stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w
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posiadanie przez osoby trzecie (z winy Użytkownika) jego Hasła. Administrator ponosi
jednak odpowiedzialność, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez
osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Administratora lub
przyczyn, za które Administrator ponosi odpowiedzialność.
3.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami
lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z portalu w
sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

4.

Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin oraz
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administrator zobowiązuje się do ochrony posiadanych danych osobowych Użytkownika
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma
prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz ich usunięcia.

2.

Użytkownik ma możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych po zalogowaniu się
do serwisu www.sochaczew.poleca.to.

3.

Dokonując rejestracji w portalu www.sochaczew.poleca.to Użytkownik wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

4.

Dokonując rejestracji w portalu www.sochaczew.poleca.to Użytkownik wyraża zgodę na
otrzymywanie informacji handlowych oraz podejmowanie działań marketingowych w
formach dozwolonych prawem oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

5.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie na podstawie
upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz innych celach określonych
w Regulaminie.

6.

Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie, z tym
jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie
rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Użytkownika oraz uniemożliwia
korzystanie z dodatkowych usług oferowanych na stronie sochaczew.poleca.to.
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7.

Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w
celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór
zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona
baza danych, przechowywana na serwerze Administratora, w specjalnej strefie
bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

8.

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych
osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za
wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w
przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.

9.

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Administratorem
firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych
dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności stron internetowych
administrowanych przez Media-Planet S.C. i nie zawierają danych osobowych
Użytkowników.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Administrator dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte na stronie
internetowej www.sochaczew.poleca.to były dokładne. Istnieje możliwość wystąpienia
błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego.

2.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3.

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sochaczew.poleca.to.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego
Regulaminu.
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