REGULAMIN
§1
Wstęp
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Regulamin został sporządzony zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z usług serwisu informacyjno – komunikacyjnego
przeznaczonego dla wszystkich struktur samorządowych, organizcji kulturalnych i sportowych i
niewymienionych z nazwy, a także mieszkańców gmin i sołectw występującego pod domeną
http://www.egminy.eu.
Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników.
Regulamin określa prawa, obowiązki , a także zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do
prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu egminy.eu.
Wszelkie załączniki i dodatki wprowadzone przez Serwis egminy.eu stanowią integralną całość z Regulaminem .
Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się z Regulaminem (wraz z załącznikami i dodatkami
stanowiącymi integralną całość z Regulaminem ) i akceptacja Regulaminu w całości.
Wszelkie zmiany w Regulaminie muszą, dla swej ważności, zachować pisemną formę określającą rodzaj zmian , a
także datę, od kiedy zmiany obowiązują . Administrator poinformuje Użytkowni ka o zmianach na stronie Serwisu.
Nazwa serwisu, nazwa domeny, logo, elementy grafiki czy zna ki towarowe, a także baza danych i
oprogramowanie podlegają pełnej ochronie prawnej , a ich naruszenie będzie dochodzone na drodze sądowej.
§2
Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Regulamin - niniejszy dokument wraz z wsze lkimi załącznikami i dodatkami /uzupełnieniami, które wyraźnie się do
niego odwołują/i które zgodnie z Regulaminem mogą być jego częścią .
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem , a Serwisem egminy.eu zostaje
uznana za zawartą z chwilą akce ptacji w całości Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści
Regulaminu w dniu zawarcia umowy wraz z następujacymi zmianami. .
Portal pod nazwą Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych egminy.eu został zarejestrowany przez Firmę ReProMa z
siedzibą w Celestynowie 05-430 przy ulicy Laskowskiej 38 posługującą się numerem ewidencji podatkowej NIP: 644 001-06-84.
egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych – (zwany dalej skrótowo egminy.eu) serwis internetowy
znajdujący się w pod adresem inte rnetowym www.egminy.eu, pod którym Administrator prowadzi platformę
internetową będącą jego własnością.
Egminy.eu umożliwia Użytkownikom:

prezentację gminy/powiatu/ województwa – dane podstawowe, osiągnięcia, galerie, Ludzie Ciekawi

prezentację domów kultury, bibliotek, instytucji kultury(w tym, m.in.: teatr, filharmonia, opera, operetka,
balet, muzeum, galeria) i sportu (kluby sportowe, ośrodki sportu i rekreacji)

prezentację stowarzyszeń i fundacji

wymianę doświadczeń, współpracę, pozyskiwanie nowych pomysłów czy projektów indywidualnych lub
unijnychprzez jednostki samorządowe, grupy lokalne czy osoby indywidualne

promocję, prezentację na forum swojej struktury s amorządowej, społeczności lokalnej, twórczości i innych
zainteresowań

społecznościom lokalnym, działaczom, mieszkańcom, twórcom spotkania się w jednym miejscu - spotkanie,
nawiązanie i zacieśnienie współpracy, nawiązanie kontaktów, wspieranie się wzajemne w dążeniu do
spełniania swych zadań ustawowych z wykorzystaniem potencjału ludzkiego i finansowego, a także myśli i
środków unijnych.

osobom prywatnym, twórcom, działaczom korzystanie z jednolitej formy kontaktu, wymiany doświadczeń i
wzajemnych działań zmierzających do poprawy kondycji jednostek terytorialnych z wykorzystaniem własnej
inwencji dostępnych środków unijnych przez mieszkańców społeczności lokalnych

dostęp i wyrównanie szans małych jednostek samorządowych , poszczególnych twórców w dostępie do
Internetu i przy minimalnym użyciu środków własn ych, zaistnienie i prezentację swego potencjału w
Internecie

zintegrowanie działań władz lokalnych z oczekiwaniami mieszkańców – możliwość poznania kandydatów do
władz, ich poglądów, zamierzeń, weryfikowanie ich działań

promocję kandydatów startujących w wyborach i kontakt z nimi

prezentację własnych kompozycji, fotografii, prac wykonanych przez siebie, swej twórczości , zespołów
Administrator – owner; podmiot zarządzający i prowadzący egminy.eu, którym jest Firma ReProMa z siedzibą w
Celestynowie 05-430 przy ulicy Laskowskiej 38 posługująca się numerem ewidencji podatkowej NIP: 644-001-06-84.
Baza Użytkowników - zbiór podstawowych danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez
wszystkich Użytkowników do egminy.eu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie
informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług egminy.eu;

Baza Informacyjna to zbiór danych oficjalnych, ogólnie dostępnych dotyczących działania, funkcjonowania i
reprezentacji w strukturach samorządowyc h. Baza ta może być aktualizowana przez Administratora w oparciu o dane
uzyskane z oficjalnych stron rządowych lub na podstawie przesłanych przez zainteresowane jednostki danych . Baza
może zawierać informacje dotyczące obowiązujących przepisów, dotacji uni jnych, czasu trwania, sposobu ich
pozyskiwania.
Użytkownik:
- Grupowy
a. jednostka samorządowa (województwo, powiat, gmina, sołectwo), społeczność lokalna (klub,
zespół, organizacja, stowarzyszenie, itp.) poprzez wyznaczonego przez nią przedstawiciela
/reprezentanta. Przedstawiciel /reprezentant przekazuje drogą elektroniczną lub poprzez pocztę
niezbędne informacje przetwarzane i akceptowane przez Administratora.
b. instytucja kultury/ sportu poprzez Osobę wyznaczoną do jej reprezentowania na p ortalu
c. fundacja/ stowarzyszenie poprzez Osobę wyznaczoną do jej reprezentowania na portalu
- Indywidualny to osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację
Regulaminu uzyskała dostęp do Usł ug. Osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do
czynności prawnych może stać się Użytkownikiem Indywidualnym po spełnieniu dwóch warunków jednocześnie:
pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody jej przedstawiciela ustawowego i akceptacji, na zasadach
indywidualnych, przez egminy.eu.
- Kandydat – osoba prywatna, pełnoletnia działajaca na danym terenie lub kandydująca do władz lokalnych, sejmu
lub senatu dobrowolnie decydująca się na prezentację swej osoby, ugrupowania politycznego, programu na
portalu egminy.eu. Osoba ta zobowiązuje się do udzielania komentarzy merytorycznych, bez szkalowania,
poniżania czy obrażania innych Użytkowników ( w tym innych Kandydatów). Udział Kandydata jest odpłatny.
Opłata jednorazowa za 1 rok (jeden rok) kalendarzowy od dn ia dokonania wpłaty zależna jest od indywidualnych
ustaleń z Administratorem portalu egminy.eu. Dokonana wpłata jest kwotą brutto i na życzenie kandydata może
być potwierdzona wystawioną fakturą po uzyskaniu niezbędnych danych do jej wystawienia. Administrator nie
odpowiada za przekazanie przez Kandydata osobie trzeciej dostępu do konta w portalu egminy.eu.
Treści niezgodne z założeniami portalu egminy.eu ( zwłaszcza szkalujące, zniesławiające lub obraźliwe) nie będą
publikowane lub będą usuwane w trybie pilnym po ich wykryciu lub zgłoszeniu przez innego użytkownika.
Użytkownik Indywidualny może zarządzać Kontem Grupowym w szczególnych przypadkach:

Jeżeli uzyska pisemne pełnomocnictwo jednostki samorządowej .

Jeżeli reprezentuje jednostkę samorządową na po dstawie stosowych upoważnień
Usługa - świadczone zamierzone działanie twórców egminy.eu zmierzające do umożliwienia lokalnym samorządom,
ich przedstawicielom i społecznościom, mieszkańcom, działaczom, twórcom, spotkania się, poznania, zacieśnienia
współpracy między nimi, a także pomiędzy nawet odległymi gminami (sołectwami, powiatami, miastami) czy
społecznościami lokalnymi, mieszkańcami.
Portal egminy.eu tworzy przyjemną płaszczyznę porozumienia, wymiany doświadczeń, czasem dokształcenia czy
podpatrzenia sposobu działania innych.
Reklama w egminy.eu dostępna dla wszystkich. Reklama możliwa po uiszczeniu ustalonej w drodze negocjacji kwoty
netto powiększanej o należny podatek VAT na podstawie faktury zapłaty, po jej uregulowaniu na konto egminy .eu.
Wzór, basner egminy.eu otrzymuje gotowy od zainteresowanej strony lub za osobną opłatą może być przygotowany
na potrzeby egminy.eu. Prawo do projektu i gotowego produktu wykonanego przez egminy.eu powstaje po uiszczeniu
na konto egminy.eu ustalonej kwoty brutto.
Usługi Płatne – Inne usługi, za które egminy.eu pobiera dodatkową opłatę, a niewchodzące w skład usługi
podstawowej. Na wszelkie ustalone usługi płatne egminy.eu wystawia zainteresowanej stronie fakturę VATna
podstawie otrzymanych dokumentów .
Kontakt - miejsce w egminy.eu, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy
zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele związane z funkcjonowaniem egminy.eu ;
Materiały - teksty, opracowania, obrazy, fotografie oraz wszelkie inne treści udostępniane w egminy.eu przez
Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niezabezpieczone przez niego prawa autorskie (lub brak
informacji o prawach autorskich) skutkować może ich niezamierzonym naruszeniem. Użytkownik poprzez brak
właściwego zabezpieczenia swych plików (np. znak wodny, inne) nie wnosi sprzeciwu przeciwko ewentualnemu
wykorzystaniu jego (bez jego zgody) materiałów przez innych do celów niekomercyjnych.
§3
Informacje podstawowe oraz techniczne w arunki korzystania z egminy.eu.
1.
2.

Właścicielem egminy.eu jest Firma ReProMa z siedzibą w Celestynowie 05 -430 przy ulicy Laskowskiej 38
posługująca się numerem ewidencji podatkowej NIP: 644-001-06-84.
Podstawowym przedmiotem działania egminy.eu jest prezentacja jednostek samorządowych, instytucji
kultury, sztuki i sportu (w tym kandydatów do władz samorządowych, sejmu, senatu) , przepisów prawa
polskiego i unijnego, wymiany informacji, doświadczeń i innych, prowadzonego i utrzymywanego przez
Administratora, w celu umożliwienia Użytkownikom nawiązywania kontaktów, znajomości, wymiany
doświadczeń, informowania o bazie turystycznej i inwestycyjnej pomiędzy Użytkownikami. egminy.eu
stanowi ogólnopolską ujednoliconą bazę wszystkich jednostek samorządowych z ich szcze gółowym (a
zarazem interaktywnym) umiejscowieniem na mapie Polski z możliwością łatwego i szybkiego dostępu do
najważniejszych o nich informacjach zebranych przez Administratora lub otrzymanych od zainteresowanych
jednostek i indywidualnych osób . Stanowi bazę danych zarówno o władzach lokalnych, infrastrukturze,

jednostkach pozarządowych, prowadzonych inicjatywach społecznych, wykorzystaniu dotacji unijnych,
lokalnej działalności społeczności, galerię zdjęć i filmików, bazę turystyczną (hotelową czy agrotur ystykę) z
lokalnymi atrakcjami itp. Za pośrednictwem egminy.eu świadczone są lub mogą być świadczone w
przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem egminy.eu.
§4
Usługi i uczestnictwo w Serwisie
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

Za pośrednictwem egminy.eu Użytkownicy mają możliwość prezentowania szeregu danych, informacji i innych
treści o sobie lub reprezentowanej przez siebie jednostce samorządowej, lokalnej społeczności czy instytucji
pozarządowej. Za pośrednictwem egminy.eu Użytkownik ma możliwość korzystania z szeregu usług
egminy.eu pozwalających na wymianę informacji, doświadczeń, pomysłów, nawiązywanie współprac y między
Użytkownikami, dzięki specjalnym kanałom komunikacji, przeszukiwaniu Bazy według zadanych kryteriów,
przeglądaniu zakładek innych Użytkowników itp.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem egminy.eu przez
podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na
zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora.
Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest
wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami
związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą
przekazywane tym podmiotom.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników – zarejestrowanych.
Administrator nie musi utożsamiać się z ich poglądami, ale może je tolerować w ramach ogólnych zasad
portalu.
Administrator będzie usuwać treści obraźliwe, szkodliwe bez podawania przyczyny.
Wszystkie odpłatne usługi w egminy.eu świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika dokonywane
poprzez ich aktywację na zasadach określonych w §5.
Zakres dostępu i sposób świadczenia usług egminy.eu – zarówno już istniejących, jak i świadczonych w
przyszłości usług – może być w każdym czasie zmieniony (rozszerzony lub ograniczony, usunięty) przez
Administratora. Dotyczy to także dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być
uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z wprowadzanymi
postanowieniami / aneksami do niniejszego Regulaminu.
Administrator będzie na bieżąco informował na łamach egminy.eu o każdej zmianie usług, o jej zakresie i
powodach powstania lub ustania , a także o dacie, od której obowiązuje wprowadzana zmiana.
Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania Serwisu , a także jego techniczne uwarunkowania,
Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii lub filmu jeżeli zdjęcie (film)
nie będzie spełniać niezbędnych warunków technicznych egminy.eu lub jego treść będzie naruszać w
jakikolwiek sposób założenia serwisu e gminy.eu.
Rezygnacja Kandydata, a zarazem likwidacja lub zablokowanie jego konta następuje w 30 dni od daty upływu
ważności dokonanej opłaty abonamentowej. I może być wznowiona po uregulowa niu opłaty abonamentowej
na wybrany okres ważności- podstawą jest wpływ należnej kwoty na konto admina egminy.eu
Usunięcie Konta może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych odpłatnych usług
egminy.eu wykupionych przez Użytkownika, j eżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów
technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w egminy.eu.
Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia wysokiej jakości egminy.eu, niedozwolone
jest wykorzystywanie egminy.eu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług
dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z
charakteru i przedmiotu egminy.eu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) umieszczanie reklam i materiałów komercyjnych bez zgody Administratora
b) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
c) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na
Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
d) publikowanie na łamach egminy.eu treści naruszających polskie przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy
moralne, rozpowszechnianie treści antypaństwowych, pornograficznych; treści obrażające godność lub
naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy
(wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)
§5
DANE OSOBOWE

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez
niego swych Danych Osobowych przez egminy.eu, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz
warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
Administratorem Danych Osobowych jest egminy.eu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych
Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia
18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
egminy.eu przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania
treści Umowy, jej zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a
także dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.
Użytkownik, prezentujący siebie w zakładce LUDZIE CIEKAWI prezentuje swe imię lub imię i nazwisko lub
pseudonim z podaniem powiatu lub gminy może podać do celów kontaktowych ad res e-mailowy.
Egminy.eu nie zamieszcza danych adresowych, telefonów i innych informacji mogących zaszkodzić osobie
prezentowanej w zakładce LUDZIE CIEKAWI.
Kandydat osobiście dostarcza dane, które chc e, by były zamieszczone na egminy.eu- wypełniając poprawnie
formularz rejestracyjny.
W przypadku wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź prawdziwości podanych danych w formularzu
rejestracyjnym Administrator może nie dokonać rejestracji Kandydata lub skontaktować się z nim drogą
elektroniczną/ telefoniczną w celu uzyskania wiarygodnej informacji.
Egminy.eu uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. egminy.eu nie udostępnia wbrew prawu Danych
oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nie uprawionym Osobom.
Administrator i egminy.eu nie odpowiada i nie utożsamia się z wypowiedziami / komentarzami umieszczanymi
przez któregokolwiek Użytkownika .
§6
OGRANICZENIA KORZYSTANIA Z SERWISU

1.

Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie egminy.eu lub
narazić egminy.eu na utratę dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik
dopuszcza się takich działań, egminy.eu może niezwłocznie zablokować lub w szczególnych przypadkach
usunąć jego Konto/Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji egminy.eu mogą być
również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumie niu przepisów kodeksu karnego.
2. Akceptując Regulamin Użytkownik zawiera z egminy.eu Umowę na świadczenie Usług i zarazem Użytkownik
zobowiązuje się w szczególności do:
a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie
egminy.eu,
b. korzystania z Usług egminy.eu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników;
c. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów,
znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych egminy.eu oraz innych podmiotów [ze
szczególnym uwzględnieniem praw jednostek samorządowych do troski o prawidłowy ich wizerunek] ;
d. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników
e. niepodejmowania jakichkolwie k działań na szkodę egminy.eu, Użytkowników i innych podmiotów, w
szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób
trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
f. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w
Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;
g. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania o d innych
Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach
komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
h. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków
bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają
działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie
lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
3. Zabrania się Użytkownikom:
a. umieszczania w ramach egminy.eu, a także rozpowszechniania za jego pośrednictwem oprogramowania
objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia;
b. umieszczania w ramach egminy.eu, a także rozpowszechniania za jego pośrednictwem haseł
komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji
przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
c. zamieszczania treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawe m powszechnie
obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie
uznane dobre obyczaje jest zabronione.
d. rozsyłania spamu/nie zamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej,
reklamowej, promocyjnej, itp. [wyjątkiem są Usługi świadczone przez egminy.eu na podstawie innych
Umów zawartych przez zainteresowane Strony

e. flooding -wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich
odstępach czasu
f. zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
§7
Blokada i usunięcie konta
1. Konto Kandydata może zostać zablokowane lub usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co
spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta , jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szcze gólności korzysta z egminy.eu w sposób sprzeczny z
jego przeznaczeniem;
b) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
d. Kandydat nie odwiesi zawieszonego Konta w okresie nie dłuższym niż okres opłaconego
abonamentu.
e. Kandydat podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury egminy.eu,
do których nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie egminy.eu, bez względu na
sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.
§8
Reklamacje
1. Zakłócenia w funkcjonowaniu egminy.eu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie
dysfunkcji Administratorowi.
2. W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone na Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w
regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez ze spół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym
niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji
bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się
przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach egminy.eu lub
bezpośrednio przez Administratora.
4. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za
pośrednictwem egminy.eu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi
trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu
zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług egminy.eu, a także może dokonywać zmian i w
każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia
prawidłowego działania samego Konta lub egminy.eu.
§9
Zastrzeżenia, odpowiedzialność
1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za
Materiały przekazywane i publikowane na łamach egminy.eu przez Użytkowników, za ich prawdziwość,
rzetelność oraz autentyczność.
2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia , wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie
rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem egminy.eu i to z jakichkolwiek
przyczyn.
3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacj i i danych podawanych przez Użytkowników do
egminy.eu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma
możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

4. Administrator nie udostępni w żaden in ny sposób, niż to wynika z celu egminy.eu oraz zakresu udzielonej
zgody, oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez
podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelk ich starań,
aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
5. Administrator, jako właściciel i zarządca egminy.eu dołoży wszelkich starań, aby egminy.eu oraz wszystkie
usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną
ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia egminy.eu w celu
jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym
Użytkowników.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za
pobieranie zdjęć z egminy.eu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny
sposób przez osoby trzecie , gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z
egminy.eu.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych egminy.eu zgromadzonych w systemach
komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci I nternet, utratą na skutek
działania osób trzecich, lub działania sił wyższych.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania egminy.eu wywołane przez siłę
wyższą, (niezawinioną) awarię sprzętu czy niedozwoloną ingerencją Użytkowników nawet, jeśli
spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
10.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez
Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza praw o lub prawem chronione
dobra osób trzecich, akceptując w całości Regulamin, świadomi są możliwości ponoszenia odpowiedzialności
cywilnej lub karnej z tego tytułu.

11.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i p ublikowane przez
Użytkowników.

12.

Administrator nie utożsamia się z Treściami (w tym Danymi) umieszczan ymi przez Użytkowników, ani z ich
poglądami czy opiniami.

13.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania pr zez Użytkowników z funkcji
egminy.eu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich
trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

14.

Użytkownik egminy.eu ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego
działaniami w egminy.eu, a w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych
Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych
lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

16.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania przez inne Osoby do egminy.eu roszczeń
związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w
tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.

17.

Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach egminy.eu, informacji ogólnie dostępnych o
jednostkach samorządowych, instytucjach, a także LUDZIACH CIEKAWYCH zgodnych z celem i charakterem
egminy.eu. Zastrzega sobie prawo do publikowania informacji pozytywnych zachęcających innych do
działania.

18.

Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania egminy.eu
wraz z systemem poczty wewnętrz nej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej
wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników
lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści r eklamowych,
informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez
Administratora i podmioty trzecie współpracujące na drodze podpisanych umów z egminy.eu . Tym samym
Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści rekla mowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji
przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

19.

Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne
wykorzystywanie w całości lub we fragmentach in formacji, danych lub innych treści i zdjęć z egminy.eu, za
wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

20.

Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do egminy.eu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań
funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań
technicznych egminy.eu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych
bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom
innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi tu o przeciwdziałanie
takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możli wości rozwoju technologii rodzących
zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności
Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych
do egminy.eu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z egminy.eu, co ma na celu
przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez
jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się d o Administratora o
zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator
będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes
Administratora lub podmiotów trze cich.

21.

Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e mail: biuro@egminy.eu.

§ 10
Zmiany Regulaminu
1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili z ważnych przyczyn zmieniane przez
Administratora [w szczególności podyktowanymi względami technicznymi lub prawnymi bez podawania
przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach
egminy.eu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2. Niniejszy Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem
http://regulamin@egminy.eu

