REGULAMIN SERWISU DEWELOPERKA.COM
§ 1.
DEFINICJE
Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
1. Adres e-mail - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie
się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty
elektronicznej;
2.

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez
użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym
gromadzone są dane Użytkownika;

3.

Serwis (Portal) – aplikacja internetowa dostępna pod adresem www.deweloperka.com,
stanowiąca część systemu teleinformatycznego;

4.

Usługodawca – firma BAFIN CONSULTING, właściciel serwisu;

5.

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z serwisu.
§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki korzystania z narzędzi, funkcjonalności oraz danych
dostępnych na platformie informatycznej pod adresem www.deweloperka.com.
2. Przystępując do korzystania z systemu, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z
postanowieniami regulaminu i akceptuje jego warunki.
3. Dostęp do serwisu jest bezpłatny.
1.

§ 3.
ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
1. Świadczenie

usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników serwisu odbywa się na
warunkach współpracy określonych w regulaminie oraz polityce cookies.
2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem serwisu, korzystanie z usług takich jak:
a) prowadzenie konta w serwisie;
b) korzystanie z forum dyskusyjnego;
c) korzystanie z newslettera.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania (edycji) treści umieszczanych przez
Użytkownika w serwisie.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia całości lub części komentarzy
oraz opinii. W szczególności nie zostaną umieszczone opinie zawierające:
a) wulgaryzmy (art. 3 ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
b) obrażające osoby, narodowości, religie (art. 23 kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196
kodeksu karnego),
c) zawierające informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami
inne osoby (art. 23 kodeksu cywilnego).

Nie zostaną umieszczone komentarze oraz opinie, które zawierają linki do prywatnych
stron www, zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, oraz
zawierających uwagi skierowane do Usługodawcy.
5. Komentarz oraz opinia wysłana wielokrotnie publikowana jest tylko raz.
4.

§ 4.
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
Usunięcie indywidualnego konta z systemu oraz usunięcie danych osobowych
Użytkownika następuje poprzez przesłanie na adres e-mail: biuro@deweloperka.com
żądania usunięcia konta.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zalogowania się do
systemu lub przerwy oraz błędy w jego działaniu, wynikające z przyczyn i warunków
technicznych, technologicznych lub z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od
Usługodawcy..
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§ 5.
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
Użytkownik podczas procesu rejestracji i zakładania konta w serwisie, zobowiązuje się do
udzielania usługodawcy informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania
informacji potrzebnych do należytego wykonania wybranych usług.
2. Korzystając z serwisu użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z
prawem a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności
intelektualnej osób trzecich.
3. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu komentarza lub opinii w
serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik podejmujący takie działania.
4. Użytkownik korzystając z serwisu poprzez umieszczanie komentarzy, opinii lub
jakichkolwiek innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym
w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób
trzecich, oraz że jest uprawniony do takich działań
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§ 6.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
Usługodawca zastrzega, że przedstawione wizualizacje nieruchomości nie stanowią
realnej oferty w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 661 § 1 kodeksu cywilnego, a jedynie
propozycję aranżacji wnętrza. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich
dokładność, kompletność i aktualność.
2. Usługodawca
nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania
Użytkowników korzystających z serwisu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika
spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami
do systemu użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu
użytkownika wirusami.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody czy straty wynikające z
niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z serwisu w szczególności spowodowane
błędnie lub niepoprawnie wprowadzonymi danymi przez Użytkownika.
1.

Usługodawca dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania serwisu i
poszczególnych usług dostępnych w serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za
zaistnienie przerw w funkcjonowaniu serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku
zaistnienia losowych problemów technicznych niezależnych od usługodawcy.
6. Usługodawca zastrzega sobie czasowe wyłączanie serwisu w całości lub w części w
związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań
funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania serwisu.
Usługodawca dołoży starań, by tego rodzaju przerwy następowały w godzinach nocnych.
7. Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek dane, zdjęcia, pliki i inne treści (teksty,
komentarze, porady) będące utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) przyjmuje do
wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich
wynikających z ww. ustawy.
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§ 7.
OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA
Dokonując rejestracji w systemie, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i
przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika w celu realizacji
zamówienia, niezbędnego kontaktu z Użytkownikiem lub osobą przez niego wskazaną oraz
w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu.
2. Zabronione jest korzystanie z usług serwisu do celów innych niż te ściśle określone
regulaminem.
3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy
zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
4. Użytkownik udostępniający swoje dane osobowe w procesie rejestracji ma prawo dostępu
do nich, jak również do ich edycji. Właścicielem danych, o których mowa, jest
www.deweloperka.com.
1.

§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia go na stronie serwisu. Usługodawca
zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do regulaminu w każdym czasie
2. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w regulaminie, poinformuje o tym
niezwłocznie Użytkowników poprzez publikacje jednolitego tekstu regulaminu na stronie
serwisu.
3. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na skuteczność praw nabytych przez Usługodawcę na
podstawie poprzednich wersji regulaminu.
4. Umowy zawierane przez Użytkowników w ramach działalności serwisu zawierane są w
języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.
5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem i nienależytym
wykonaniem umów zawartych za pośrednictwem serwisu będą rozstrzygane w drodze
przyjaznych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia będą poddane
rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu według właściwości ogólnej.
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6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych,
ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa.

