Zasady użytkowania
Korzystanie (w jakikolwiek sposób) z Serwisu, wszystkich witryn z nim powiązanych
oraz usług opisanych na tych witrynach oznacza akceptację niniejszych „Zasad
użytkowania”:
I. Informacje ogólne
1. Niniejsze „Zasady użytkowania” (zwane dalej ZU) określają dozwolone sposoby
użytkowania Serwisu.
2. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, wyłączenia ZU w
dowolnym momencie bez powiadomienia.
3. Wszystkie znaki towarowe nie należące do właściciela Serwisu zostały użyte na
Serwisie wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.

II. Zakup usług / produktów
1. W przypadku zakupu usług / produktów przy korzystaniu z Serwisu oraz zakup
usług / produktów poprzez skorzystanie z poczty e-mail lub mechanizmy dostępne na
Serwisie - Użytkownik akceptuje wszystkie dostępne regulaminy i warunki dostępne
na Serwisie w tym:
•

Regulamin usług hostingowych, Regulamin rejestracji domen
internetowych, Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, i inne
dostępne na tej stronie: https://soluma.pl/faq/informacje/regulaminy

•

Warunki współpracy zawarte na
stronie: zhttps://soluma.pl/faq/informacje/zamowienia-i-platnosci

•

Regulamin Mindly.pl: https://mindly.pl/regulaminy,ac213/zasady-uzytkowaniawitryn,628

•

Regulamin publikacji artykułów sponsorowanych: https://soluma.pl/faq/portaletematyczne/regulamin-publikacji-artykulow oraz https://soluma.pl/cenniki/cennikreklamy-na-portalach/warunki-zamowienia

•

Warunki zamówienia dla serwisów
internetowych: https://soluma.pl/cenniki/cennik-tworzenia-stron-www/warunkiuslug-www

•

Warunki zamówienia dla projektów graficznych: https://soluma.pl/faq/projektygraficzne/zamowienie-projektu-graficznego

2. Na Serwisie podano ceny usług i produktów netto, należy doliczyć podatek Vat
23%. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego.

III. Zasady użytkowania Serwisu
1. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, wyłączenia Serwisu w
dowolnym momencie bez powiadomienia.
2. Upoważniamy użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów
umieszczonych na Serwisie wyłącznie dla potrzeb związanych z zakupem
produktów i usług, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o
prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w
materiałach oryginalnych.
3. Materiałów umieszczonych w Serwisie nie wolno w żaden sposób modyfikować,
reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny
sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych.
Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej stronie
internetowej lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w
niniejszych stronach są chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane
wykorzystanie materiałów może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony
znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie któregokolwiek z przedstawionych
zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania z Serwisu.
Należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.

4. Niektóre materiały będą dostępne tylko dla Użytkownika z utworzonym kontem.
Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych przy
rejestracji oraz ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich haseł.
5. Ograniczenia odpowiedzialności.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, karne,
inne (w tym bez ograniczeń, w wyniku utraty dochodów, utraconych zysków, utraty
reputacji, przerwy w dzielności i innych materialnych strat) – wynikających z
korzystania z Serwisu / usług / produktów lub zaniechania korzystania z nich.

-----------------

Przypis:
Domeny
Dane - jako Abonenta nazwy domeny - są ujawniane w ogólnodostępnych bazach
Whois, które stanowią podstawowe źródło informacji o nazwach domenowych w
Internecie. Dane te ujawniane są w wyniku działań Twoich i Twojego Rejestratora
domeny, który posiada dostęp do głównego Rejestru domen.
Publikowanie danych w bazach Whois wiąże się z zasadami funkcjonowania sieci
Internet, wspierając w ten sposób jej transparentność i stanowi część umowy
obowiązującej w zakresie utrzymywania nazw domeny. Informacje w bazach Whois
może sprawdzić każdy użytkownik Internetu. Zakres Twoich danych widocznych w
bazie Whois zależy od tego, czy jesteś oznaczony jako „osoba fizyczna” czy jako
„organizacja” (np. spółka z.o.o, fundacja, spółdzielnia itp.). Takiego oznaczenia typu
abonenta dokonujesz zawsze Ty, przy współpracy Twojego Rejestratora.
Dla Abonentów o statusie „organizacja” ujawniane są dane identyfikujące, takie jak
imię i nazwisko/nazwa, dane teleadresowe itp. Osoby fizyczne, które korzystają z

prawnej ochrony swoich danych osobowych, powinny wybierać status „osoba
fizyczna”. Upewnij się, że Twoje dane ujawniane w bazie Whois są aktualne i
kompletne. Jest to Twoje prawo i obowiązek. W przypadku wątpliwości, czy wybrałeś
właściwy status swoich danych albo stwierdziłeś potrzebę dokonania ich zmiany,
skontaktuj się niezwłocznie z nami.

