Regulamin korzystania z serwisu www.kolosalnaroznica.pl
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu
internetowego znajdującego się pod domeną www.kolosalnaroznica.pl, zwanym dalej
Serwisem.
2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego
kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
3. Właścicielem Serwisu jest JJ Entertainment Jacek Jackowski.
4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym
Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci
Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający
praw osób trzecich oraz praw właściciela Serwisu.
5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu
w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
6. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Użytkownicy powinni
dysponować:
1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
2. przeglądarką Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera
7. Wszystkie materiały, grafiki i informacje dostępne w są objęte ochroną prawa
autorskiego. Użytkownik 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. Zasady
korzystania z utworów wykraczającego poza ramy dozwolonego użytku określa
odrębny regulamin.
8. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez
Usługobiorcę adresu e-mail Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres email, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. 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.
9. W przypadku gdy Użytkownik Serwisu weźmie za jego pomocą udział w Konkursie
Robico, oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z regulaminem Konkursu oraz, że
będzie go przestrzegał.
10. Wpisy dokonane za pośrednictwem Serwisu publikowane są automatycznie.
11. 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) Użytkownik udziela na rzecz Właściciela Serwisu licencji na
korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
3. 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.
12. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej,
wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój
państwa.
13. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności:
1. wulgaryzmów,
2. reklam,
3. przekazów stanowiących reklamę ukrytą,
4. odesłań do innych stron internetowych,
5. komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.,
6. 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,
7. treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa
autorskie osób trzecich,
8. treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym polityków.
9. treści pisanych w językach innych, niż polski,
10. zgłoszeń dotyczących błędów redaktorskich tzn. literówek, błędów
ortograficznych oraz merytorycznych; w przypadku pojawienia się błędów w
treści artykułów, prosimy o przesłanie informacji na adres uwagi@rp.pl.
14. Użytkownik zamieszcza wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.
15. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone przez Użytkownika są
niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może i powinien
poinformować Właściciela Serwisu o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści,
pocztą elektroniczną.

16. Właściciel Serwisu nie ma obowiązku monitorowania treści zamieszczanych przez
Użytkowników w Serwisie.
17. Właściciel Serwisu zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na
koszt i ryzyko Użytkownika.
18. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy zamieszczane w Serwisie
przez Użytkowników.
19. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności:
1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez
Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
2. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez
Użytkownika danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych,
inwestycyjnych, biznesowych itp.;
3. za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych
zgodnie z Regulaminem.
20. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których
znajdują się skrzynki pocztowe Użytkowników, w szczególności za blokowanie przez
administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez
Właściciela Serwisu do Użytkownika.
21. W ramach brania udziału w Konkursie Robico zbierane są dane osobowe na
podstawie regulaminu Konkursu Robico.
22. Właściciel Serwisu jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych
osobowych udostępnionych przez osoby biorące udział w Konkursie Robico. Dane te
są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
23. Właściciel Serwisu może używać plików „cookies” kiedy użytkownik odwiedza Serwis.
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. Pliki „cookies” dostarczają danych
statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron
Serwisu. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies”
w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookies” na
obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym
zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej
(przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe”.. Jednakże wyłączenie
przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”,
(zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić
korzystanie z niektórych elementów Serwisu.
24. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, poprzez jego
ogłoszenie oraz powiadomienie użytkowników.
25. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownicy
mogą kierować na adres: konkurs@kolosalnaroznica.pl

26. Regulamin wchodzi w życie dnia 11.05.2015 r.

