Regulamin portalu www.wpolskejedziemy.pl
§ 1 WSTĘP
Serwis internetowy, który funkcjonuje pod domeną www.wpolskejedziemy.pl, jest własnością
firmy www.wpolskejedziemy.pl Jacek Skotnicki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Koszalińska 6/4, 54-316
Wrocław, NIP: 749-158-68-80.
Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Reklamodawców, a także prawa,
obowiązki i zakres odpowiedzialności www.wpolskejedziemy.pl Jacek Skotnicki jako podmiotu
zarządzającego i prowadzącego Serwis.
Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa, obowiązujące na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Warunkiem prezentacji obiektu Reklamodawcy w Serwisie jest dokładne zapoznanie się z treścią
niniejszego Regulaminu (wraz z załącznikami) i jego akceptacja.
Wszelkie prawa autorskie do nazwy serwisu, grafiki, opisy i rozwiązania techniczne oraz kody HTML,
arkusze CSS, skrypty Java Script, które stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.) przysługują właścicielowi Serwisu.
§ 2 DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1.
Serwis
–
serwis
internetowy
działający
pod
domeną
www.wpolskejedziemy.pl
2. Administrator serwisu – Jacek Skotnicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
www.wpolskejedziemy.pl Jacek Skotnicki z siedzibą przy ul. Koszalińskiej 6/4, 54-316 Wrocław oraz
osoby działające na jego rzecz i w jego imieniu oraz przez niego upoważnione.
3.
Użytkownik
–
osoba
fizyczna
lub
prawna
korzystająca
z
Serwisu.
4. Reklamodawca – każda osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, jednostka samorządowa, a także agencja reklamowa lub inny pośrednik,
zlecający w imieniu własnym lub swoich klientów, zamieszczenie wpisu, reklamy lub innej usługi
zawartej w ofercie Serwisu.
5. Reklama – wizytówka (prezentacja) firmy, usługi, organizowanej imprezy lub produktu
Reklamodawcy umieszczona na stronach Serwisu w ustalonej między stronami formie.
6. Cennik – zbiór cen za usługi świadczone przez Serwis.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin.
§ 3 ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU
1. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie w oparciu o zasady przedstawione
w niniejszym Regulaminie. Reklamodawca podejmujący współpracę z Serwisem oświadcza, że treść
Regulaminu jest mu znana i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
2.
Reklamodawca
ma
możliwość
korzystania
z
następujących
form
Reklamy:
a. Wizytówka bezpłatna – wpis zawierający nazwę, dokładny adres, lokalizację na mapie, telefon
kontaktowy i jedno zdjęcie prezentowanego obiektu.
b. Wizytówka płatna – wpis zawierający nazwę, dokładny adres, lokalizację na mapie, telefon
kontaktowy, galerię zdjęć (max. 15 sztuk), funkcję Geolokalizację, adres strony www, formularz
kontaktowy,
wsparcie
promocyjne
w
portalach
społecznościowych.
c. Reklama na banerach serwisu oraz inne formy reklamy i promocji w Serwisie – są ustalane na
zasadach odrębnej umowy zawieranej na piśmie między Właścicielem i Reklamodawcą.
3. Reklamodawca zamieszczający Reklamę w Serwisie musi posiadać prawo do jej zamieszczenia w
Serwisie – być właścicielem lub pełnomocnym reprezentantem podmiotu, którego dotyczy Reklama.
4. Reklamodawca, wypełniając formularz zgłoszeniowy, a następnie wysyłając lub przekazując go w
innej formie Administratorowi, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z umieszczeniem Reklamy w serwisie oraz jednoznacznie zawiera umowę cywilnoprawną
pomiędzy Reklamodawcą a Serwisem.

5. Za umieszczenie w Serwisie Wizytówki płatnej pobierana jest opłata abonamentowa zgodnie z
obowiązującym Cennikiem.
6. Płatna forma reklamy (Wizytówka płatna, baner lub inna forma reklamy) jest publikowana w
Serwisie po otrzymaniu opłaty za okres, na jaki została ona wykupiona. Informację o otrzymaniu
środków i faktu uruchomienia usługi Reklamodawca dostaje na podany kontaktowy adres email.
Jednocześnie, z datą otrzymania zapłaty, zostaje wystawiona faktura, która zostanie doręczona
Reklamodawcy ze pośrednictwem firm pocztowych lub emailem.
7. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest bezpłatne.
8. Zabrania się Użytkownikom publikowania w serwisie wszelkich zawartości (utworów) takich jak:
zdjęcia, grafiki, teksty, video oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub
łamiące normy społeczne i obyczajowe czy prawa autorskie. Serwis ma prawo do usunięcia treści o
których mowa powyżej.
9. Serwis zastrzega, że w publikowanych samodzielnie przez Użytkowników treściach nie mogą
znaleźć się treści reklamujące działalność innych przedsiębiorców lub też naruszające prawa lub
interesy Serwisu. Treści zawierające takie informacje, o których mowa powyżej mogą być
niezwłocznie zmienione lub usunięte przez Administratora.
10. Użytkownicy naruszający Regulamin oraz przyjęte normy mogą zostać usunięci z serwisu poprzez
zablokowanie lub też usunięcie profilu Użytkownika.
11. Redakcja zastrzega sobie prawo wykorzystania materiałów zamieszczonych przez Użytkowników
we wszystkich działach Serwisu z wyłączeniem celów komercyjnych.
§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych w Serwisie zamieszczonych przez
Reklamodawcę
lub
osoby
przez
niego
upoważnione
przysługują
Reklamodawcy.
2. Wszelkie prawa autorskie do materiałów przesyłanych przez Reklamodawcę oraz zamieszczanych
w Serwisie w imieniu lub na rzecz Reklamodawcy (tj. logo, zdjęcia, itp.) przysługują odpowiedniemu
Reklamodawcy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich
do materiałów przesłanych przez Reklamodawcy i zamieszczonych w Serwisie w imieniu lub na rzecz
Reklamodawcy.
3. Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych w Serwisie (autorskie opisy miast i województw,
autorskie opisy wydarzeń, autorskie opisy zabytków oraz pozostałe teksty przygotowane przez
redaktorów Serwisu oraz zdjęcia wykonane przez redaktorów Serwisu) przysługują pracownikom
redakcji Serwisu. Wykorzystanie tych materiałów może odbywać się wyłącznie na podstawie odrębnej
umowy
zawieranej
na
piśmie
z
właścicielem
Serwisu.
4. Wszelkie prawa do zarządzania Serwisem i pobierania pożytków z Serwisu przysługują wyłącznie
właścicielowi Serwisu.
5. Użytkownicy oraz Reklamodawcy mają obowiązek przestrzegania przepisów prawa, ustalonych
zwyczajów oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Administrator ma prawo dokonywać czasowych
przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia uaktualnień, modernizacji lub innych działań
informatycznych.
6. W serwisie mogą być wykorzystane zdjęcia pochodzące z innych Serwisów opublikowane w
zgodzie z zasadami zawartymi w regulaminach tych Serwisów.
§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez
Reklamodawców.
Odpowiedzialność
z
tego
tytułu
ponosi
Reklamodawca.
2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za opinie, informacje i materiały znajdujące się
w Serwisie oraz treści w nich zawarte, które nie zostały opracowane i
zamieszczone w Serwisie przez Administratora Serwisu.

3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, które są
konieczne do przeprowadzania działań umożliwiających prawidłowe działanie Serwisu lub
wprowadzenia aktualizacji aplikacji lub infrastruktury.
4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu
spowodowane z przyczyn od niego niezależnych.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.06.2014 roku.
2. Na stronie Serwisu dostępna jest zawsze obowiązująca i aktualna wersja Regulaminu.
3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego
indywidualnego informowania o tym Reklamodawców i Użytkowników. Wszystkie zmiany w
Regulaminie
będą
obowiązywały
od
daty
podanej
§
6
punkt
1.
regulaminu.
4. W razie zmiany Regulaminu Reklamodawca może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z
usług Serwisu na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub wypowiedzieć umowę
poprzez przesłanie decyzji o rezygnacji z obecności w Serwisie na adres hello@wpolskejedziemy.pl.
5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Reklamodawcę, firma Reklamodawcy przestanie być
prezentowana w formie Wizytówki płatnej w Serwisie od dnia następującego po dniu, w
którym wypowiedziała umowę. W Serwisie pozostaje wówczas opublikowana Wizytówka bezpłatna
firmy Reklamodawcy. W przypadku wypowiedzenia umowy Reklamodawcy nie przysługuje zwrot
uiszczonej opłaty za wpis do Serwisu.
6. W przypadku, gdy Reklamodawca nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin wchodzi w życie we
wskazanym terminie.
7. Wszelkie spory związane z funkcjonowaniem Serwisu strony będą starały się rozstrzygać
polubownie. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Administratora Serwisu.
8. Akceptując niniejszy Regulamin, Reklamodawca wyraża zgodę na przetworzenie przez
Administratora Serwisu podanych danych osobowych w celu marketingu i promocji zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zm.).
9. Brak akceptacji Regulaminu przez Reklamodawcę jest równoznaczny z niemożliwością prezentacji
firmy Reklamodawcy w Serwisie.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy
kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
hello@wpolskejedziemy.pl.

