REGULAMIN SERWISU AUDIOPASJA.PL,
ORAZ REGULAMIN FORUM AUDIOPASJA.PL.

REGULAMIN SERWISU AUDIOPASJA.PL
§1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem został wydany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) i określa zasady
świadczenia usług drogą elektroniczną, w serwisie internetowym Audiopasja.pl umieszczonym w domenie
internetowej www.audiopasja.pl, zwanym dalej Serwisem.
2. Niniejszy Regulamin, określa zasady korzystania z usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców,
będących osobami fizycznymi.
3. Wszelkie kwestie sporne nie uwzględnione w regulaminie rozpatrywane są osobiście.
4. Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian
w regulaminie. Użytkownicy zarejestrowani zostaną poinformowani drogą elektroniczną o zmianach w regulaminie.
Zmieniony regulamin obowiązuje z chwilą jego opublikowania w Serwisie.
6. Operatorem strony internetowej www.audiopasja.pl jest Właściciel.
7. Przeznaczenie strony: informacja o nowościach ze świata audio, platforma do komunikacji dla społeczności
pasjonatów muzyki i sprzętu audio.
8. Każdy Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z
niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, netykietą, oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
9. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 7 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 7, właściciel ma
prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
10. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, z chwilą rozpoczęcia korzystania
z serwisu.
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§2. Definicje i ogólne warunki korzystania z poszczególnych części serwisu.
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Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady i warunki korzystania z serwisu http://audiopasja.pl, oraz forum
internetowego http://www.audiopasja.pl/forum/index.php .
Szczegółowo określa on warunki oraz rodzaje
świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis audiopasja.pl. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie we
wszystkich częściach serwisu, za wyjątkiem części serwisu w których obowiązują zasady odmienne, określone w
odrębnych regulaminach(patrz Przepisy Szczególne).
Przepisy Szczególne – są to przepisy dotyczące zasad i warunków korzystania z wybranych części Serwisu.

3.

Serwis – serwis internetowy audiopasja.pl, znajdujący się pod adresem internetowym http://audiopasja.pl, będący
platformą informatyczną połączoną z siecią Internet, mającą na celu świadczenie Usług świadczonych drogą
elektroniczną
na
rzecz
Użytkowników.
Rejestracja – dobrowolne przekazanie danych osobowych za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego,
niezbędnych dla uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności serwisu (tzw. Usług zamkniętych).

4.

Formularz rejestracyjny – formularz, który jest wypełniany przez użytkownika w trakcie dokonywania procesu
rejestracji.
Użytkownik – każda osoba połączona z siecią Internet, korzystająca z Serwisu.
Użytkownik Zarejestrowany – osoba korzystająca z serwisu, która dokonała rejestracji poprzez oddzielny formularz,
posiadająca unikalny login zabezpieczony hasłem. W przeciwieństwie do Użytkownika, Użytkownik zarejestrowany
ma dostęp do wszystkich dostępnych elementów serwisu.
Profil użytkownika – ogół danych zamieszczonych przez użytkownika(w trakcie rejestracji, lub w terminie
późniejszym) do ich upublicznienia w ramach Serwisu, oraz miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik dobrowolnie
zamieszcza różnorodne treści stanowiące zbiór informacji na jego temat, widoczne dla innych użytkowników oraz
dostępne dla Administratora na warunkach określonych w Regulaminie.
Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu, na rzecz Użytkowników, polegająca
na udostępnianiu treści, umożliwieniu Użytkownikom wymiany informacji, umożliwieniu Użytkownikom
zamieszczania w serwisie opinii na dany temat, oraz wyszukiwanie treści zawartych w Serwisie.
Treści – wszelkie wypowiedzi, materiały, informacje, dane – tekstowe, graficzne, audiowizualne, lub wyrażone w
inny sposób – wprowadzone do systemu przez użytkownika.
Usługa otwarta- usługa do której dostęp mają wszyscy Użytkownicy korzystający z serwisu, nie wymagająca
rejestracji.
Usługa zamknięta – usługa do której ma dostęp mają Użytkownicy Zarejestrowani (np. Forum).
Usługobiorca – użytkownik, oraz użytkownik zarejestrowany. Osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług otwartych lub zamkniętych, świadczonych przez Serwis.
Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.
Forum – część serwisu o charakterze grupy dyskusyjnej, stanowiąca platformę służącą wymianę informacji pomiędzy
Użytkownikami Zarejestrowanymi w serwisie. Użytkownicy zarejestrowani dokonują wpisów we własnym imieniu i
na własną odpowiedzialność. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez
Użytkowników w ramach Forum.
Blog – część serwisu o charakterze publicystycznym, stanowiąca platformę umożliwiającą redagowaniu w ramach
serwisu treści przez użytkowników zarejestrowanych, w ich imieniu i na ich odpowiedzialność. Właściciel serwisu nie
ponosi
odpowiedzialności
za
treści
publikowane
w
ramach
Blog.
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Giełda – część serwisu o charakterze platformy do wymiany informacji handlowych pomiędzy Użytkownikami
zarejestrowanymi. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ich autentyczność. Umieszczanie
ogłoszeń ma wyłącznie charakter informacyjny, i jest dokonywane w imieniu i na własną odpowiedzialność
Użytkowników
Serwisu.
Właściciel
serwisu
nie
jest
stroną
dokonywanych
transakcji.
Galeria –część serwisu zawierająca zdjęcia i materiały video nadesłane dobrowolnie przez Użytkowników i
Użytkowników Zarejestrowanych. Tematyka zdjęć publikowanych w tej części serwisu dotyczyć ma wyłącznie treści
związanych w sposób bezpośredni z muzyką oraz sprzętem audio, nie naruszających jednocześnie zapisów
niniejszego Regulaminu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych zdjęć i materiałów wideo.
Są one publikowane w imieniu Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych, na ich wyłączną odpowiedzialność.
16. Fachowcy - część serwisu o charakterze platformy do wymiany informacji o usługach, pomiędzy Użytkownikami
zarejestrowanymi, oraz Użytkownikami. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ich
autentyczność. Umieszczanie ogłoszeń ma wyłącznie charakter informacyjny, i jest dokonywane w imieniu i na
własną odpowiedzialność Użytkowników Serwisu.
17. Zakładki „Start, Nowości, Vintage, Film, Muzyka, Wiedza” – stanowią część serwisu zawierającą informacje i treści
przypisane dla poszczególnych kategorii.
18. Zakładka „Konkursy” – stanowi część serwisu, w ramach której zamieszczane są informacje o konkursach
organizowanych przez Właściciela serwisu, lub przez podmioty zewnętrzne. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności
za przebieg konkursów realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Właściciel ponosi odpowiedzialność za przebieg
Konkursów realizowanych przez Właściciela Serwisu. Każdy konkurs posiada swój odrębny Regulamin.
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§3. Warunki techniczne korzystania z serwisu
Aby korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu należy dokonać rejestracji w poszczególnych częściach serwisu.
W celu prawidłowego dostępu do korzystania z Serwisu Użytkownik, Użytkownik Zarejestrowany powinien
dysponować urządzeniem dysponującym dostępem do sieci Internet, oraz dostęp do najnowszego wydania jednej z
przeglądarek stron www : Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera. Korzystanie z nietypowych rozwiązań
technicznych, lub informatycznych może wpływać negatywnie na korzystanie z funkcjonalności Serwisu, lub może
zupełnie uniemożliwiać korzystanie z Serwisu.
W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności serwisu niezbędne jest posiadanie możliwości odbierania
wiadomości pocztą elektroniczną – posiadanie konta e-mail.

§4. Warunki korzystania, rejestracja i zawarcie umowy
Przed skorzystaniem z jakichkolwiek funkcji Serwisu należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz go
zaakceptować. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu korzystanie z Serwisu jest zabronione.
2. Użytkownik, oraz Użytkownik Zarejestrowany korzystając z poszczególnych elementów serwisu akceptuje
postanowienia niniejszego regulaminu, oraz regulaminów odrębnych (sporządzanych dla potrzeb Usług
Zamkniętych).
3. Użytkownik, oraz Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, oraz zasad netykiety.
4. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkowników, oraz Użytkowników Zarejestrowanych treści
sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, seksualnej, niezgodnych z
etosem społeczeństwa polskiego, oraz pomówień i treści obraźliwych.
5. Zakazane jest w serwisie zamieszczanie treści chronionych prawem autorskim bez zgody autora.
6. Zakazane jest umieszczanie przekazów reklamowych bez zezwolenia ze strony Właściciela Serwisu.
7. Właściciel zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usuwania treści sprzecznych z niniejszym Regulaminem, oraz
odrębnymi Regulaminami (dla usług zamkniętych).
8. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu należy dokonać dwóch Rejestracji. Odrębnej Rejestracji wymaga
się do korzystania z funkcjonalności serwisu opartych na systemie zarządzania treścią Wordpress (Galeria, Giełda,
Katalog Fachowców, Blogi), a odrębnej do korzystania z Forum. Na prośbę użytkownika, może zostać dokonana
konwersja danych z Forum do systemu Wordpress. Aby uzyskać automatyczne założenie konta do pozostałych
funkcjonalności proszę o przesłanie prywatnej wiadomości na forum do użytkownika Admin.
9. W celu rejestracji Użytkownika w Serwisie należy skorzystać z Formularza Rejestracyjnego, po uprzednim
zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest
równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika upoważnienia do gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania
przez Administratora danych osobowych Użytkownika w zakresie objętym Regulaminem oraz Polityką Prywatności,
niezbędnym dla świadczenia Usług przez Administratora, w tym w celach marketingowych, obejmujących także
prawo Administratora do przesyłania do Użytkownika informacji handlowych.
10. Z chwilą rejestracji w Serwisie Użytkownik uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego, uzyskując indywidualne
Konto Użytkownika i zawiera z Administratorem Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas
nieokreślony.
11. Konto Użytkownika obejmuje dane przedstawione w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik niezwłocznie aktualizuje
dane przedstawione w formularzu rejestracyjnym razie ich zmiany.
12. Każdy Użytkownik zarejestrowany może posiadać tylko jedno konto Indywidualne.
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§5. Prawa autorskie
Zawartość strony internetowej www.audiopasja.pl, treść, kształt i konstrukcja elementów zawartych w Serwisie
podlegają międzynarodowej ochronie praw autorskich. Prawa do wszelkich treści i materiałów zamieszczonych w
Serwisie są zastrzeżone na rzecz właściciela bądź podmiotów zewnętrznych (takich jak partnerzy, klienci). Ich
powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela Serwisu Audiopasja.pl jest zabronione.
Żaden element (tekst, grafika, zdjęcie, dokument, plik multimedialny, układ graficzny), zamieszczony w Serwisie,
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nie może być powielany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie bez zgody Właściciela.
Żadna część serwisu nie może być powielana w jakikolwiek sposób, włącznie z kopiowaniem, drukowaniem,
fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD, nośniki typu Pendrive, lub przy użyciu innych
systemów, środków i technik, bez zgody Właściciela.
Ściąganie, i/lub kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego,
niekomercyjnego użytku.
Ustawianie hiperlinków na stronie, linków typu inline-links, deep-links lub linków w technologii Frame, jest
dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela.
Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w
szczególności w przepisach: Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisach Prawa prasowego.
Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub przepisach Kodeksu Cywilnego.
§6. Odpowiedzialność za treść
Właściciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za treści własne, publikowane przez Właściciela, oraz Administratorów
w ramach Serwisu.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w ramach Serwisu przez Użytkowników, oraz
Użytkowników Zarejestrowanych.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za łamanie praw autorskich przez Użytkowników, ani Użytkowników
zarejestrowanych. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania treści mogących naruszać prawa autorskie osób trzecich.
Wszelkie treści zawarte na stronie są bieżąco aktualizowane, i sporządzane są w sposób rzetelny. Pomimo tego
Właściciel nie gwarantuje prawidłowości, aktualności i kompletności informacji zawartych w ramach Serwisu.
Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Właściciel nie
gwarantuje stałej dostępności Serwisu.
Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel
nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie osoba je
zamieszczająca (Operator Linków).
Właściciel dokłada wszelkich starań, aby treści publikowane w ramach serwisu były zgodne z niniejszym
regulaminem. W przypadku, gdy Użytkownik, lub Użytkownik Zarejestrowany ma wątpliwości co do treści
opublikowanych w ramach Serwisu, prosimy o kontakt w tej sprawie pod adresem e-mail: admin@audiopasja.pl.
Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów
linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie właściciela.

§7. Ochrona prywatności
Szanujemy prawo do prywatności naszych Użytkowników. Politykę ochrony prywatności reguluje oddzielny dokument:
Polityka prywatności w serwisie Audiopasja.pl
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§8. Postanowienia końcowe
Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia
gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez
wysłanie e-maila na adres mailowy dostępny w zakładce KONTAKT.
Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od 25.05.2015r. do odwołania.
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie
zamieszczony na stronie.

