Regulamin serwisu internetowego stacjasport.pl

§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników
(dalej: „Użytkownik/Użytkownicy”) z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą
serwisu internetowego, dostępnego pod adresem stacjasport.pl (dalej: „Serwis”).

2.

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

3.

Usługodawcą świadczącym Użytkownikom usługi drogą elektroniczną za pomocą Serwisu jest
Kierunkowy22 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-607) przy ulicy Czeczota 33 lok.2 114C,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000461298, NIP: 5213648288, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, adres e-mail:
kontakt@stacjasport.pl.

4.

Celem Serwisu jest wspieranie i promowanie kultury fizycznej wśród Użytkowników.

§ 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną
1.

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne korzystające z funkcjonalności Serwisu w celu
umawiania się na wspólne uprawianie sportu lub uczestnictwo w zajęciach sportowych,
opiekunowie takich osób, a także podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) prowadzące punkty sportowe i
zamieszczające w Serwisie informacje o ich dostępności.

2.

Dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, w tym małoletniego poniżej
trzynastego roku życia, rejestracji w Serwisie może dokonać jej przedstawiciel ustawowy
(np. rodzic). Osoba taka może korzystać z Serwisu wyłącznie pod nadzorem swojego
przedstawiciela ustawowego, a wszelkich czynności prawnych w Serwisie (np. rezygnacja
z Konta) dokonuje w imieniu takiego Użytkownika jego opiekun prawny (np. rodzic).
Postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkownika stosuje się również do opiekuna prawnego.
Opiekun prawny posiada własne konto w serwisie, za pomocą którego może obserwować
aktywność podopiecznego Użytkownika.

3.

Usługi świadczone przez Usługodawcę
za pomocą Serwisu obejmują:
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

drogą

elektroniczną

(dalej:

„Usługa/Usługi”)

informowanie Użytkowników o Usługodawcy i jego działalności;
rejestrację i prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie;
umożliwienie Użytkownikom zapoznawania się z treściami udostępnionymi w Serwisie,
w tym dotyczącymi miejsc, w których można uprawiać sport lub uczestniczyć w zajęciach
sportowych;
umożliwienie Użytkownikom komunikowania się z innymi Użytkownikami, w tym
umawiania się na wspólne uprawianie sportu lub uczestnictwo w zajęciach sportowych;
umożliwianie Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści od nich pochodzących,
takich jak wypowiedzi, komentarze, posty, w sposób umożliwiający zapoznanie się z tymi
treściami przez innych Użytkowników.

4.

Korzystane z Usług jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

5.

Usługi, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1 – 3.2 są świadczone dla wszystkich użytkowników
końcowych sieci Internet, spełniających wymogi określone w Regulaminie.

6.

Usługi, o których mowa w ust. 3 pkt 3.3 – 3.5, są świadczone wyłącznie dla Użytkowników
zarejestrowanych (posiadających konto w Serwisie), po zalogowaniu.
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7.

W ramach korzystania z Serwisu oraz Usług zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników
treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje, w tym:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
nawołujących do nienawiści;
propagujących ideologie narodowego socjalizmu, komunizmu, rasizmu lub kwestionujące
obiektywną prawdę historyczną;
godzących w dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich,
naruszających prawa własności intelektualnej lub prawo do wizerunku osób trzecich;
promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego
funkcjonowania Serwisu i świadczonych za jego pomocą Usług.

8.

Zgodnie z obowiązującym prawem Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania treści
dostarczanych przez Użytkowników. Jednakże Usługodawca informuje, że w razie otrzymania
urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze
treści dostarczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności, jest uprawniony do
niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych treści. O zamiarze uniemożliwienia dostępu do
tych treści Usługodawca niezwłocznie zawiadamia Użytkownika na adres e-mail lub za pomocą
komunikatu w Serwisie.

9.

Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta w Serwisie Użytkownikowi,
który pomimo otrzymania od Usługodawcy ostrzeżenia, ponownie dopuszcza się naruszenia
Regulaminu, o którym mowa w ust. 7 powyżej. O zablokowaniu dostępu do konta w Serwisie
Użytkownik jest informowany za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatu wyświetlanego
w Serwisie.

§ 3. Rejestracja i konto Użytkownika
1.

Rejestracja Użytkownika w Serwisie dokonywana jest online, za pomocą elektronicznego
formularza widocznego w Serwisie.

2.

Formularz rejestracyjny wymaga podania danych osobowych Użytkownika, niezbędnych do
prowadzenia Konta w Serwisie oraz wybrania przez Użytkownika swoich danych dostępowych
do logowania w Serwisie (login i hasło). Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny należy
wysłać do systemu teleinformatycznego Usługodawcy za pomocą przeznaczonej do tego funkcji.

3.

Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji Usługodawca tworzy w swoim systemie
teleinformatycznym unikalne konto Użytkownika, na którym zapisywane są dane dotyczące
korzystania przez tego Użytkownika z Serwisu.

4.

Konto dostępne jest dla Użytkownika po zalogowaniu za pomocą wybranych przez niego danych
dostępowych (login i hasło). Logowanie następuje za pomocą elektronicznego formularza,
widocznego w Serwisie.

5.

Konto umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących funkcjonalności:
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

uzyskanie dostępu do treści zamieszczonych w Serwisie, przeznaczonych tylko dla
zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników;
korzystanie z Usług, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3.4 – 3.5;
korzystanie z ustawień konta, w tym ustawień prywatności, za pomocą których
Użytkownik może określić krąg osób, dla których będą widoczne w Serwisie treści
pochodzące od tego Użytkownika;
zmianę (aktualizację) danych osobowych Użytkownika.

6.

Konto Użytkownika prowadzone jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może zrezygnować ze
swojego konta w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny, zgodnie
z postanowieniami § 6.

7.

Dane dostępowe do konta Użytkownika w Serwisie nie mogą być udostępniane nieuprawnionym
osobom trzecim.
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§ 4. Wymagania techniczne
1.

Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Serwisu i świadczonych za jego pomocą
Usług jest korzystanie z komputera osobistego (PC) z dostępem do sieci Internet,
wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Google
Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), z włączoną obsługą JavaScript. Do
przeglądania Serwisu wymagana jest rozdzielczość ekranu co najmniej 1024 na 768 pikseli.

2.

Serwis jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak
smartfon, tablet lub palmtop (wersja mobilna Serwisu). Warunkiem technicznym prawidłowego
korzystania z wersji mobilnej Serwisu i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z
urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych
przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet
Explorer Mobile, Opera Mini, Safari Mobile).

§ 5. Reklamacje
1.

Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu lub Usług można zgłaszać na adres poczty
elektronicznej Usługodawcy (kontakt@stacjasport.pl).

2.

Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania
przez Usługodawcę.

3.

O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona
pocztą elektroniczną.

§ 6. Rezygnacja z konta w Serwisie
1.

Użytkownik może w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny, zrezygnować ze
swojego konta w Serwisie (usunięcie rejestracji). W tym celu wystarczy skierować do
Usługodawcy jednoznaczne żądanie usunięcia konta w Serwisie (usunięcie rejestracji), np. na
adres e-mail Usługodawcy (kontakt@stacjasport.pl).

2.

Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, konto Użytkownika zostanie usunięte
z systemu teleinformatycznego Usługodawcy.

3.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia konta lub
co do tożsamości przedstawiciela ustawowego takiej osoby, Usługodawca zastrzega sobie
prawo weryfikacji tożsamości takiej osoby.

§ 7. Zmiany Regulaminu
1.

Usługodawca może wprowadzić zmiany w Regulaminie z ważnych powodów, jakimi są:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

zmiana przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
nałożenie na Usługodawcę przez organy władzy publicznej określonych obowiązków,
mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
zmiana zakresu Usług świadczonych za pomocą Serwisu;
przeciwdziałanie nadużyciom;
usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników;
poprawienie ochrony prywatności Użytkowników.

2.

O zmianie w Regulaminie Usługodawca powiadamia zarejestrowanych Użytkowników na adres
e-mail. Informacja o zmianie w Regulaminie jest również zamieszczana w widoczny sposób
w Serwisie.

3.

Zmieniony Regulamin wiąże Użytkowników, którzy nie zrezygnują z konta w Serwisie
w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z ust. 2
powyżej. Rezygnacja z Konta następuje w sposób określony w § 6.
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§ 8. Postanowienia końcowe
1.

Usługodawca informuje, że:
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani
kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym;
nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji
finansowych;
nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
językiem umów zawieranych z Usługodawcą jest język polski.

2.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ochrony prywatności oraz
wykorzystywania w Serwisie plików cookies zawarte są w odrębnej polityce prywatności,
dostępnej w Serwisie.

4.

Regulamin jest udostępniany Użytkownikom w Serwisie w wersji elektronicznej, w sposób
umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu na urządzeniu końcowym
Użytkownika.
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