REGULAMIN
Bloga „www.wkreceniwdom.com.pl”
§1
Postanowienia wstępne
1. Świadczenie Usługi poprzez Blog „www.wkreceniwdom.com.pl” odbywa się na
zasadach określonych niniejszym regulaminem.
2. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy
korzystania z Bloga „www.wkreceniwdom.com.pl”. Każdy Użytkownik
zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do
korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Przed założeniem rozpoczęciem korzystania z Usług należy uważnie przeczytać
poniższy Regulamin. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
4. Wszelkie prawa do Serwisu „www.wkreceniwdom.com.pl”, w tym majątkowe
prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego
domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy,
treści i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej należą do Właściciela,
a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny
z Regulaminem oraz za zgodą Administratora wyrażoną na piśmie.
§2
Definicje
Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1) Regulamin – niniejszy regulamin,
2) Właściciel – spółkę Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02231), ul. Jutrzenki 105, wpisana do krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000051814, NIP: 5261027992, kapitał zakładowy 197.443.600,00 złotych,
3) Administrator – spółkę 24/7 Comunnication sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (00-236) ul. Świętojerska 5/7 wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pond
nr KRS: 0000037818, NIP: 11815-75-985, kapitał zakładowym 50.000,00
złotych, adres e-mail: info@wkreceniwdom.pl, który zapewnia Usługi w
ramach Serwisu „www.wkreceniwdom.com.pl”,
4) Użytkownik – osobę, która korzysta z Usług Serwisu,

5) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela
i Administratora na rzecz Użytkownika, w tym umożliwiające
Użytkownikowi zamieszczanie, przechowywanie i rozpowszechnianie przez
Użytkownika treści w postaci zamieszczonych w Serwisie Komentarzy;
6) Komentarz - oznacza zamieszczony, przechowywany i rozpowszechniany
w Serwisie przez Użytkownika komentarz do wpisu Administratora bądź
innego Użytkownika, stanowiący własny pogląd Użytkownika. Stanowi on
wszelkie materiały - 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.
7) Serwis – przestrzeń sieciowa i narzędzia umożliwiające funkcjonowanie
serwisu internetowego w postaci Blogu „www.wkreceniwdom.com.pl” oraz
świadczenia za jego pośrednictwem Usług, należący do Właściciela oraz
zarządzany i prowadzony przez Administratora.
§3
Warunki korzystania z usług
1. Usługa świadczona w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikowi
zamieszczanie, przechowywanie i rozpowszechnianie przez Użytkownika treści
w postaci zamieszczonych w Serwisie Komentarzy.
2. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie bezpłatne.
3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego
postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Użytkownik uprawniony jest zamieszczać w swoim imieniu komentarze pod
artykułami znajdującymi się w Serwisie.
5. Treść komentarzy, o których mowa w §3 ust. 4 musi być związana z tematyką
artykułu, pod którym Użytkownik decyduje się je zamieścić.
6. Zabrania się publikowanie komentarzy o treści sprzecznej z prawem lub
dobrymi obyczajami, bądź naruszające cudze prawa jak również niezgodnymi
z zasadami Netykiety, jak również zawierające reklamę bądź lokowanie
produktu.
7. Wszelkie treści publikowane w serwisie za pośrednictwem komentarzy
zamieszczane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkowników.
8. Właściciel zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści wpisów
dokonywanych przez Użytkowników zamieszczonych komentarzach w Serwisie
poprzez umieszczanie ich w serwisach internetowych będących własnością
Właściciela lub Administratora, oraz publikację we wszelkich materiałach
promujących Usługę oraz Serwis (m.in. w radiu, TV, Internecie, prasie,
na plakatach).
9. Zapis pkt 8 powyżej należy w razie wątpliwości traktować jako bezpłatną,
niewyłączną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję, wraz z prawem

do udzielania sublicencji, udzielaną Właścicielowi i Administratorowi przez
Użytkownika w odniesieniu do utworów wskazanych w pkt 8 na wymienionych
tam polach eksploatacji.
10. Administrator oraz Właściciel zastrzegają prawo do całkowitego zaprzestania
świadczenia Usługi, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach
Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem.
§4
Warunki świadczenia usług
1. Usługi świadczone są Użytkownikom, którzy dysponują urządzeniem mającym
dostęp do sieci Internet.
2. Korzystanie z Usługi w zakresie zamieszczania Komentarzy w Serwisie wymaga
udostępnienia przez Użytkownika jego identyfikatora oraz zaakceptowania
postanowień Regulaminu.
3. Administrator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowego
działania serwisu, bezawaryjność i dostępność oraz udzielania użytkownikom
pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
Jednocześnie Administrator uprawniony jest do czasowego wstrzymania dostęp
do Serwisu ze względów technicznych i konserwacyjnych.
§5
Zmiana regulaminu
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie
w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia
istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem
funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian
w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na
stronie
www.wkreceniwdom.com.pl
oraz
komunikowane
uprzednio
Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian,
sposób. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik
powinien powstrzymać się od zalogowania i niezwłocznie powiadomić
Administratora
o
takiej
decyzji
drogą
mailową
na
adres:
blog@wkreceniwdom.com.pl

