REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SWOJSKA PIŁKA

§ 1 – DEFINICJE
Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:
1. Usługodawca – Maciej Kozina - Kozz-innowacyjna firma - foto - wideo -dron z siedzibą w Kuźni
Raciborskiej (47-420) przy ulicy R. Lewandowskiego 7/6 (47-420) wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem REGON 520854142 posiadająca numer identyfikacji
podatkowej (NIP) 6391961094
2. Serwis– serwis internetowy pod adresem www.swojskapilka.pl należący do Usługodawcy, w ramach
którego Usługodawca świadczy Usługi.
3. Użytkownik – podmiot, który posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną
przez Usługodawcę.
4. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników
w oparciu o niniejszy Regulamin.
5. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika, służący do założenia Konta.
6. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin.

§ 2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu. W szczególności niniejszy
Regulamin określa zasady:
* korzystania z Serwisu;
* zakładania Konta oraz korzystania z niego;
* korzystania z czatu.
2. Usługodawca w Serwisie nieodpłatnie udostępnia Regulamin Użytkownikom przed zawarciem
umowy o świadczenie Usług. Użytkownicy nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie
zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
3. W razie braku zgody Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie
z Serwisu oraz Usług nie jest dopuszczalne.
4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu. Regulamin udostępniony
jest nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej jego pozyskanie,
odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
5. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych Usługodawcy oraz usług świadczonych
przez Usługodawcę innych aniżeli Serwis, w zakresie w którym korzystanie z tych stron internetowych
lub usług jest uregulowane odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami
i uzgodnieniami.

§ 3 – WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Użytkownik są następujące:
* połączenie z siecią Internet,
* przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML
(przeglądarka powinna akceptować pliki „cookies”).
2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest
posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego.
3. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik powinien
we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za
pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu.
4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem
związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie
odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika
niezwłocznie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania
antywirusowego.
7. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki
cookie, stosownie do treści Polityki Cookies.
8. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich
popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie
gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich
dostępnych narzędzi.
9. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu
nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Usługodawcy, wprowadzenie do niego
złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego
działania Serwisu.
10. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
* przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub
związane z modyfikacją Serwisów;
* wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem
Usług;
* odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik narusza Regulamin;
* dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów, poprzez
zmianę Regulaminu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

12. Usługodawca zezwala na udostępnianie materiałów filmowych, natomiast zabronione jest
kopiowanie materiałów i wykorzystywanie ich na innych kanałach.

§ 4 – ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia
Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego
przycisku wyboru.
2. Przyjęcie przez Usługodawcę oświadczenia Użytkownika o akceptacji Regulaminu oraz rozpoczęcie
korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
Regulaminu oraz zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu loginu (adresu poczty
elektronicznej) i hasła.
4. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że podane w nim dane są
kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
5. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, tworzy Konto,
o nazwie będącej podanym przez Użytkownika adresem poczty elektronicznej. Na wskazany przez
Użytkownika adres e-mail wysyłany jest mail aktywacyjny. Do momentu, kiedy Użytkownik nie kliknie
w link aktywacyjny nie będzie mógł się ponownie zalogować do Konta.
6. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej.
Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym.
7. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej,
a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
8. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji
Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze
świadczeniem Usług.
9. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego
nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną,
wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste
osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
10. Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty
elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.
11. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta
i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
12. Użytkownik może zostać zbanowany za łamanie regulaminu.
13. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

§ 5 – KONTO W SERWISIE
1. Korzystanie z Usług określonych w niniejszym Regulaminie wymaga utworzenia Konta. Aktywacja
Konta następuje poprzez uruchomienie przez Użytkownika linku aktywacyjnego zamieszczonego
w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu
Rejestracyjnym.
2. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika umowy z Usługodawcą
w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie. Korzystanie z serwisu
jest bezpłatne.
3. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu/adresu email oraz hasła).
4. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy email wiadomości
systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika
Ogłoszenia.
5. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail
informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę.
6. Każdy Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
7. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Usługodawcą będąc zalogowanym
na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia
w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: swojskapilka@gmail.com
8. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta,
w tym w szczególności podejrzeń odnośnie nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę,
Usługodawca uprawniony jest do zablokowania Konta do czasu potwierdzenia przez Użytkownika jego
tożsamości.

§ 6 –DANE OSOBOWE
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także zasady prywatności
określone zostały w Załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

§ 7 - ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Świadczenie usług przez Usługodawcę ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień
zawartych poniżej.
2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Usługodawcą, dotyczącą
wskazanego przez niego Konta, będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej
opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na
adres: swojskapilka@gmail.com
3. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Usługodawcą, dotyczącej wskazanego przez niego Konta,
odnosi skutek niezwłocznie po usunięciu konta w Serwisie.
4. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać
rozwiązana przez Usługodawcę bez wypowiedzenia poprzez usunięcie jego konta w Serwisie.

6. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Usługodawcy, Użytkownik nie jest
uprawniony do ponownej rejestracji Konta w ramach Serwisu, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

§ 8 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca może – z ważnych przyczyn
określonych w ust. 3 poniżej, zakończyć świadczenie Usług drogą elektroniczną (w tym usługi Konta),
poprzez Serwis, przesyłając o tym informację i stosując odpowiednio tryb określony w ust. 2 poniżej.
2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem korespondencji e-mail lub
poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji,
o której mowa w niniejszym ustępie.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych
przyczyn:
* jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie
obowiązującego prawa – odpowiednio w tym koniecznym zakresie;
* realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów
administracji;
* zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie
korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
* wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu, w tym związanych z postępem
technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy;
* zmiany oferty Usługodawcy.
4. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie
do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu.
5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu

