REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.KARKONOSZEONLINE.PL
1. Regulamin określa ogólne zasady współpracy z użytkownikami Portalu Internetowego
www.karkonoszeonline.pl zwanego dalej „Portalem”
2. Przesyłając materiały do administratora lub umieszczając je w Portalu użytkownik potwierdza, że
zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje w całości jego postanowienia i zobowiązuje
się do ich przestrzegania.
3. Przeglądanie Portalu jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne, dostępne dla wszystkich
Użytkowników i nie wymaga logowania.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w przesłanych materiałach, w tym w tekście,
nadawaniu tytułów i śródtytułów, korekty merytorycznej i stylistycznej przesłanych materiałów w
miejscach gdzie to będzie konieczne, a także do usunięcia zamieszczonych w Portalu materiałów i
treści.
5. Materiały zamieszczane w Portalu muszą być zgodne z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.).
6. Użytkownik oświadcza, że:
a) przysługują mu prawa własności intelektualnej, w tym niemajątkowe i majątkowe prawa autorskie
i/lub prawa pokrewne do wszystkich treści i materiałów, które zamieszcza w Portalu,
b) w przypadku zamieszczenia przez użytkownika ewentualnych danych lub informacji dotyczących
innych osób, że nastąpiło to w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą i wiedzą,
c) zamieszczenie jakichkolwiek treści lub materiałów jest tożsame ze złożeniem przez Użytkownika
oświadczenia, że takie zamieszczenie nie wiąże się z naruszeniem niemajątkowych i majątkowych praw
autorskich i/lub praw pokrewnych ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich,
d) przesyłając materiały do administratora lub umieszczając je w Portalu, udziela administratorowi
nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nie wyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem
sublicencji) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych na korzystanie z treści umieszczonych przez użytkownika, powielanie takich treści, ich
rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź
publiczne wykonywanie, w tym m. in. do promowania i rozpowszechniania Portalu w części lub w
całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania treści,
e) przesyłając materiały do administratora lub umieszczając je w Portalu, udziela każdemu
użytkownikowi Portalu nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nie wyłącznej, bezpłatnej licencji na
dostęp do jego materiałów za pośrednictwem Portalu, na korzystanie z materiałów umieszczonych
przez użytkownika, powielanie takich materiałów, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich
podstawie utworów zależnych, a także ich wykonywanie bądź wystawienia w ramach Portalu.
7. Użytkownik publikując materiały w Portalu lub dostarczając je administratorowi upoważnia
administratora do umieszczenia w ich treści oznaczeń należących do administratora albo podmiotów
przez niego wskazanych.

8. Korzystanie przez użytkownika z Portalu i zamieszczanie przez niego w Portalu określonych
materiałów stanowi potwierdzenie, iż użytkownikowi przysługują prawa do umieszczenia takich
materiałów oraz, że jest uprawniony do udzielenia, wskazanych w regulaminie licencji, zgód i zezwoleń.
W razie braku stosownych praw czy też uprawnień, wszelkie konsekwencje z tego wynikające obciążają
użytkownika Portalu.
9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec administratora Portalu z powodu
umieszczenia przez użytkownika materiałów w Portalu, czy też z tytułu udzielenia przez użytkownika,
zgodnie z postanowieniami regulaminu, licencji, zgód i zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez
administratora z udzielonych przez użytkownika praw, użytkownik jest zobowiązany dopełnić
wszelkich czynności, celem zadośćuczynienia roszczeniom w tym przedmiocie, jeżeli są one
uzasadnione, w tym do pokrycia wszelkich powstałych z tego tytułu kosztów, w tym kosztów procesu.
10. Administrator nie odpowiada za treści udostępniane przez użytkowników w Portalu i szkody
wynikłe z tego tytułu, za materiały pobrane z Portalu przez jego użytkowników lub wysłane za
pośrednictwem sieci internet przez użytkowników, za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu
Portalu, za utratę danych użytkownika z jakichkolwiek powodów, w tym będących wynikiem działań
administratora, za działania użytkowników polegające na niezgodnym z prawem albo regulaminem
wykorzystaniu materiałów dostępnych w Portalu, za podanie przez użytkowników nieprawdziwych
bądź niepełnych informacji przy rejestracji konta, za usunięcie konta użytkownika lub jakiegokolwiek
materiału zamieszczonego przez użytkownika z przyczyn określonych w regulaminie, za naruszenie
przez użytkowników praw osób trzecich, w szczególności za naruszenie niemajątkowych i majątkowych
praw autorskich osób trzecich, za usunięcie, uszkodzenie lub niezachowanie materiałów
umieszczanych przez użytkowników w Portalu, za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i poufności
hasła przez użytkownika, za szkody, które użytkownik może ponieść w związku z dostępnością
zewnętrznych witryn lub zasobów, za przechowywanie materiałów w Portalu.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
12. Regulamin jest dostępny w aktualnej wersji do pobrania ze strony www.karkonoszeonline.pl
13. Portal i regulamin podlegają prawu polskiemu, zaś spory wynikłe na tle jego stosowania rozstrzygał
będzie sąd właściwy dla siedziby administratora.
14. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

