REGULAMIN FORUM AUDIOPASJA.PL
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zapisy Regulaminu Serwisu Audiopasja.pl.
Ponadto kwestie sporne nie uwzględnione zapisami niniejszego Regulaminu ani zapisami Regulaminu Serwisu
Audiopasja.pl, są rozpatrywane indywidualnie.
§2. Użytkownik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel serwisu
Audiopasja.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach
Forum.
§3. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Zabronione jest udostępnianie Konta innym osobom, oraz
korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników bez ich zgody.
§4. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela, naruszenia postanowień Regulaminu Serwisu Audiopasja.pl,
Regulaminu Forum Audiopasja.pl, oraz Polityki Prywatności, Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do
zablokowania, lub nawet usunięcia konta Użytkownika, oraz wszelkich efektów jego działalności w Serwisie, bez
konieczności powiadamiania Użytkownika.
§5. Uczestnik forum, jako Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się do respektowania obowiązujących przepisów
prawa, oraz do przestrzegania zasad netykiety.
§6. Uczestnik forum jest ponadto zobowiązany do szanowania praw innych Użytkowników, oraz praw osób trzecich.
§7. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe oraz publikowane przez niego treści nie naruszają praw
autorskich, ani żadnych innych praw osób trzecich (zwłaszcza majątkowych praw autorskich, oraz praw do ochrony
wizerunku). W przypadku zamieszczania w ramach Forum oraz Serwisu treści pochodzących od osób trzecich, lub
innych Użytkowników, oświadcza on również, że uzyskał zgodę na zamieszczanie tych treści w ramach Serwisu, oraz
Forum.
§8. Zabrania się wykorzystywania Forum w sposób niewłaściwy z jego celem (za cel forum należy uznać możliwość
komunikacji pomiędzy Użytkownikami, w sposób nie naruszający przepisów prawa, Netykiety, dobrych obyczajów,
zapisów Regulaminu Serwisu Audiopasja.pl, oraz Regulaminu Forum Audiopasja.pl).

§9. Użytkownik,

umieszczając swoje dane, wizerunek, Profil lub Treści Użytkownika, wyraża zgodę na wgląd w te
informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora. W odniesieniu do tych elementów Treści Użytkownika,
które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn.
Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieograniczonej w czasie ani w
przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, do wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy Serwisu, dla
potrzeb rozpowszechniania informacji o Serwisie oraz dla potrzeb świadczenia Usług w Serwisie na następujących
polach eksploatacji: (i) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu w tym do sieci
Internet i mobile Internet, lub; elektronicznego udostępniania na żądanie, (ii) publicznego wyświetlenia, odtworzenia
oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem telewizji (w tym webTV, ipTV, telewizji
cyfrowej, telewizji analogowej, telewizji kablowej, telewizji komórkowej), (iii) wykorzystania materiałów w całości
lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami, (iv) umieszczania materiałów w bazach
danych Serwisu, wykorzystania materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób do promocji i reklamy
Serwisu (iv) prezentacji utworów w innych serwisach partnerskich.
§10.
Użytkownik nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do Właściciela Serwisu w przypadku nieodpłatnego
wykorzystania określonych w art. 9 utworów, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz
usunięcia z Serwisu.
REJESTRACJA I ZAWIESZENIE KONTA
§1. W celu rejestracji Użytkownika na Forum, należy skorzystać z formularza rejestracyjnego.
§2. Użytkownik rejestrując się na Forum oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu Audiopasja.pl, Regulaminem Forum Audiopasja.pl, Polityką Cookies, Polityką Prywatności, i je akceptuje.
§3. Aby dokonać rejestracji Użytkownik powinien: prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny, podając swój unikalny
LOGIN (swoją unikalną nazwę w serwisie), adres e-mail, miasto, datę urodzenia, oraz inne informacje fakultatywne.
Istnieje również alternatywna forma rejestracji na forum (logowanie za pośrednictwem Facebook Connect. W tym
celu należy uruchomić aplikację Facebook Connect, i zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego
przycisku wyboru. Potwierdzenie rejestracji dokonywanej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego następuje
poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail Użytkownika wpisany w formularzu, lub powiązany
z kontem Facebook Użytkownika.
§4. W przypadku rejestracji za pośrednictwem aplikacji Facebook Connect, Użytkownik może zostać zobowiązany do
uzupełnienia brakujących w stosunku do podanych w ramach rejestracji na serwisie integrowanym, danych osobowych.
§5. Użytkownik rejestrujący się na forum oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystanie w celach marketingowych nadesłanych danych osobowych, w zakresie opisanym w Regulaminie Serwisu Audiopasja.pl, Regulaminie Forum Audiopasja.pl, Polityce Cookies, Polityce Prywatności.
§6. Rejestracja Użytkownika na forum wiąże się z podaniem przez niego prawdziwych danych identyfikujących, takich
jak adres e-mail.
§7. Rejestracja Użytkownika na forum prowadzi do stworzenia unikalnego Profilu Użytkownika, zawierającego informacje zamieszczone przez Użytkownika do wglądu publicznego.
§8. Zawieszenie konta, jest możliwe po przesłaniu wiadomości e-mail z konta e-mail powiązanego z Profilem na forum,
z prośbą o usunięcie/zawieszenie konta. Prośbę należy wysłać drogą elektroniczną na adres admin@audiopasja.pl.

