REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne
niezbędne do korzystania z Portalu:
1. Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane w celu korzystania z Serwisu.
Zakładanie fałszywego Konta, w szczególności nie służącego do korzystania z
Serwisu, jest zabronione.
2. Usługodawca zapewnia funkcjonowanie Serwisu w następujących przeglądarkach:
Google Chrome 21 lub nowszy, IE 10 lub nowszy, Firefox 28 lub nowszy, Safari 6.1
lub nowszy, Opera 12.1 lub nowsza lub wersje mobilne iOS Safari, Chrome, Firefox,
Opera Mini.
3. W celu korzystania z Serwisu, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Usługodawcę, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
a) urządzenia z dostępem do sieci Internet umożliwiającego korzystanie z
zasobów Internetu,
b) aktywnej skrzynki e-mail,
c) przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
Zaleca się stosowanie jednej z przeglądarek wskazanych pkt 3.4 z włączoną
opcją „cookies”.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu
wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych.
5. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w pkt powyżej może
wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do
sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych
obciążają Użytkownika.
6. Użytkownik może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie
w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
7. Użytkownika obowiązuje zakaz:
a) dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami
współżycia społecznego,
b) przesyłania spamu w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną,
c) korzystania z Serwisu w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub
uciążliwy dla Usługodawcy.
8. Jeżeli Użytkownik naruszy zakaz określony w pkt 7 powyżej Usługodawca będzie
uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Wypowiedzenie Umowy z przyczyn określonych w zdaniu pierwszym nie powoduje
konieczności zwrotu raty uiszczonej za czas w trakcie którego doszło do
wypowiedzenia.
9. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji
Regulaminu przez Użytkownika nie jest on uprawniony do korzystania z Usług w
Serwisie.

