REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
www.publicrelations.pl
® Wszelkie prawa zastrzeżone – Principess Sp. z o.o.

§1
DEFINICJE
Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż poniższe określenia będą miały
następujące znaczenie:
Regulamin - niniejszy regulamin;
SERWIS – serwis internetowy działający pod adresem www.publicrelations.pl (domena
www.publicrelations.pl) zorganizowana platforma informatyczna podłączona do
ogólnoświatowej sieci komputerowej logicznie połączona w jednorodną sieć adresową opartą
na protokole IP, stworzona przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie
z materiałów na niej zamieszczonych oraz dokonywania wpisów na forach dyskusyjnych
prowadzonych przez Administratora
Administrator – Principess spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (kod: 02-672) przy ul. Domaniewskiej 37/2,43 zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442274,
będąca właścicielem i administratorem SERWISU publicrelations.pl. Użytkownik - osoba
fizyczna w wieku powyżej 18 lat, korzystająca z Serwisu, która skutecznie założy Konto w
Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto
(rejestracja w Serwisie);
UODO -ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.)
UŚUDE –ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr
144, poz. 1204 z późn. zm.)
§2
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Korzystanie z SERWISU www.publicrelations.pl równoznaczne jest z akceptacją
niniejszego Regulaminu. 2. W wypowiedziach na forach dyskusyjnych otwartych w
domenie www.publicrelations.pl prezentowane są osobiste opinie ich twórców. Opinie i
twierdzenia zawarte w tych wypowiedziach nie są opiniami i twierdzeniami redakcji
SERWISU www.publicrelations.pl, osób ani podmiotów z nim powiązanych.
3. Użytkownicy SERWISU publicrelations.pl zobowiązani są do przestrzegania
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dobrych obyczajów oraz
powstrzymania się od wypowiedzi naruszających przepisy prawa, cudze dobra
osobiste, o treściach wulgarnych lub zawierających niesprawdzone informacje o
faktach lub inne treści o charakterze bezprawnym pod rygorem odpowiedzialności
prawnej.
4. W przypadku zamiaru wszczęcia lub sprawy sądowej w toku przeciwko osobie
zamieszczającej komentarze na forach dyskusyjnych prowadzonych przez SERWIS,
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6.
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8.

Redakcja SERWISU jest uprawniona do ujawnienia prokuraturze, sądom
powszechnym lub administracyjnym i innym organom władzy publicznej lub
podmiotom trzecim, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego niezbędne dane potrzebne do identyfikacji autora komentarza będące
w posiadaniu Redakcji SERWISU.
Redakcja SERWISU zastrzega sobie prawo usunięcia z forum wypowiedzi, które
swoją treścią lub formą mogą nasuwać podejrzenie, że mogą one naruszać cudze
dobra osobiste lub które zawierają nieprawdziwe lub nieścisłe informacje o faktach,
lub inne treści o charakterze wulgarnym lub bezprawnym.
Osoby naruszające cudze dobra osobiste, łamiące pkt. 3 niniejszego paragrafu lub § 4
dotyczący Własności intelektualnej mogą zostać pozbawione czasowo, a w
szczególnie uzasadnionych przypadkach na stałe możliwości wyrażania swoich opinii
w formie komentarzy na forum.
W przypadkach szczególnie rażącego naruszenia zasad korzystania z SERWISU
Użytkownik może być trwale usunięty z grona osób korzystających z SERWISU.
W przypadku konieczności, dokonania zmian redakcyjnych, w nadesłanym i
opublikowanym materiale na www.publicrelations.pl, co następuje na prośbę
użytkownika/wysyłającego treść lub/i materiały graficzne, występuje konieczność
opłacenia tej czynności w ryczałtowej kwocie 100 pln. + VAT

§3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. SERWIS na podstawie UODO w związku z UŚUDE jako administrator danych jest
uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Użytkownika w celu korzystania z
SERWISU, w celach marketingowych, w tym do przesyłania na podany przy rejestracji w
SERWISIE adres e-mail informacji handlowych, materiałów reklamowych lub
szkoleniowych i ankiet wysłanych przez SERWIS oraz celem wyjaśnienia okoliczności
niedozwolonego korzystania z Serwisu.
2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 5 UODO.
3. SERWIS zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika, ponieważ stosuje
środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia
bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach SERWISU. Administrator
spełnia wszelkie wymogi UODO. Ponadto, Administrator zapewnia środki techniczne
zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych oraz ich modyfikacji i
poprawiania.
5. SERWIS zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru
danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać stosowne oświadczenie w
formie elektronicznej lub na piśmie. SERWIS może odmówić usunięcia danych
Użytkownika, jeżeli Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy
prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia
ewentualnej odpowiedzialności Użytkownika.

6. SERWIS zapewnia ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed
dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach
ujawnienie Danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.

§4
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Zawartość SERWISU jest chroniona prawami własności intelektualnej.
2. Materiały opublikowane w SERWISIE, a także informacje, ilustracje lub grafiki
zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane, przekazywane ani publikowane w
całości ani też w części bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej na piśmie na
zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 Prawo autorskie i prawa
pokrewne, dotyczących dozwolonego użytku pod rygorem odpowiedzialności
cywilnej i karnej w szczególności określonej w przepisach ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach
kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego..
3. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i
zobowiązuje się zwolnić SERWIS od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z
ewentualnego naruszenia praw tych osób.

§5
ZMIANY REGULAMINU
1.
Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora.
Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu za
pośrednictwem SERWISU wraz z informacją o ich dokonaniu.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej SERWISU lub w innych miejscach do tego
przeznaczonych w SERWISIE informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien
niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do SERWISU po takim
ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien
powstrzymać się od zalogowania do SERWISU i niezwłocznie powiadomić Administratora o
takiej decyzji.
4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie
Konta Użytkownika.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator SERWISU publicrelations.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia
prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania SERWISU, jednakże nie udziela żadnych
gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw,
leżących
po
stronie
w
szczególności
sprzętu
bądź
oprogramowania.

2. Użytkownik może zgłaszać uwagi w razie zastrzeżeń do działalności SERWISU poprzez
wysłanie wiadomości e-mail: redakcja@publicrelations.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
UODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

