I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego, dostępnego pod adresem
www.vc.travellingpolska.pl oraz www.poland24h.pl.
2. Właścicielem i Operatorem Portalu jest Polski Serwis Turystyczny z siedzibą w Nowej Wsi
Wielkiej -Dziemionnie.
3. Użytkownikiem portalu jest każdy kto korzysta z Portalu VC.TravellingPolska.pl.
4. Zarejestrowanym Użytkownikiem Portalu jest każdy użytkownik, który korzysta z Portalu
VC.TravellingPolska.pl i dokona procesu rejestracji.
5. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
II. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Użytkownik jest zobowiązany do:
a. przestrzegania Regulaminu Portalu.
b. podania prawdziwych danych w procesie rejestracji oraz w sytuacji kiedy dane te są później
przez Użytkownika modyfikowane.
c. zabezpieczenia własnego loginu i hasła przed dostępem osób trzecich.
d. przestrzegania ustawy o ochronie praw autorskich w odniesieniu do treści swojego wpisu oraz
materiałów przekazanych do opracowania wpisu.
e. nie zamieszczania w portalu treści niezgodnych z prawem oraz uznawanych za wulgarne lub
obraźliwe.
2. Użytkownik ma prawo do:
a. korzystania z Portalu.
b. dokonywania zmian swoich danych i treści zamieszczonych przez siebie w Portalu.
3. Użytkownik jest odpowiedzialny za:
a. szkody wywołane treścią wpisu po stronie Operatora Portalu.
4. Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. treść wszelkich zamieszczanych przez użytkownika wpisów, postów, zdjęć oraz prawdziwość
danych.
b. czasowy brak dostępu do Portalu wynikający wskutek działania sił wyższych lub z winy
Użytkownika.
c. szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz loginu osobom trzecim.
d. inne szkody powstałe w wyniku korzystania z Portalu.
5. Operator portalu ma prawo do:
a. weryfikacji zamieszczanych przez Użytkownika danych.
b. usuwania lub blokowania kont Użytkowników oraz wszelkich innych danych, które naruszają
warunki Regulaminu bez podania przyczyn.
c. określania zakresu i sposobu publikacji w portalu podanych przez Użytkownika danych.
d. odmowy dokonania wpisu bez podania przyczyny.
6. Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. zamieszczone przez użytkownika zdjęcia oraz treści dodane do Portalu przez Użytkownika.
b. zachowanie Użytkowników ani za oferowane przez nich usługi.
c. korzystanie przez Użytkownika z treści udostępnionych w portalu.
7. Zamieszczenie materiałów w serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich

wyświetlanie na stronach portalu: www.vc.travellingpolska.pl / www.poland24h.pl
8. Za naruszenie praw autorskich w tym prezentację wizerunku osób bez ich zgody, odpowiada
wyłącznie użytkownik. Operator portalu nie ponosi pod tym względem żadnej odpowiedzialności.
III. PŁATNOŚCI
1. Operator Serwisu nie pobiera jakichkolwiek opłat z tytułu dokonanej rejestracji, logowania,
zamieszczania zdjęć oraz podpisów

IV. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dostarczane są w formie pisemnej zawierającej dokładny opis przedmiotu
reklamacji. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Operator Portalu zobowiązany jest do usunięcia
przyczyny reklamacji.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.11.2012.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie internetowej
www.vc.travellingpolska.pl.

