REGULAMIN
Portalu PolecanePrzezMamy.pl
Rozdział 1
DEFINICJE
1. Regulamin - niniejszy dokument reguluje sposób korzystania z Serwisu polecaneprzezmamy.pl
przez Użytkownika
2. Serwis - portal internetowy PolecanePrzezMamy.pl dostępny na stronie www.
polecaneprzezmamy.pl,
3. Administrator – autor strony,
3. Operator – autor strony,
4. Użytkownik – osoby odwiedzające Serwis i/lub korzystające z możliwości dzielenia się z innymi
odwiedzającymi Serwis swoimi poleceniami lub materiałami,
5. Artykuły - wpisy do bazy danych Serwisu wprowadzane po uprzedniej akceptacji, i przez
Administratora.
6. Formularz kontaktowy - narzędzie umożliwiające szybką i łatwą komunikację Użytkowników z
Administratorem, upraszczające całą procedurę kontaktu do jednego kliknięcia w odpowiednią ikonę
na stronie internetowej.

Rozdział 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
PolecanePrzezMamy.pl to miejsce, w którym dzielimy się między sobą poleceniami ułatwiającymi zabieganą
codzienność macierzyństwa i inspirującymi do spędzania bardziej wartościowego, rodzinnego czasu.
Podpowiadamy sobie jak być bardziej kreatywnym, zaangażowanym rodzicem, żyjącym zdrowo i w zgodzie z
naturą. Serwis to także miejsce, które promuje pomoc podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

§2

Regulamin określa sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

§3
Użytkownik może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu treści na stronę poprzez przesłanie polecanych przez
siebie miejsc i materiałów. Kontakt odbywa się mailowo na adres: biuro@polecaneprzezmamy.pl lub poprzez
formularze kontaktowe, tj. kliknięcie w odpowiednią ikonę: Podziel się z nami swoimi materiałami, Poleć nam
swoje ulubione strony, Poleć nam swoje ulubione miejsca.

§4
Użytkownik wysyłając swoje polecenie lub materiały, oświadcza tym samym, że zna i akceptuje postanowienia
Regulaminu.

§5

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora przesłanych w procesie rejestracji danych
osobowych – adresu mailowego, loginu i hasła.
Administrator oświadcza, że pozyskiwane dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji celów Serwisu, i że nie zostaną one udostępnione podmiotom postronnym.
Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa – patrz „Polityka Prywatności Portalu PolecanePrzezMamy.pl”.

§6

Majątkowe prawa autorskie do Serwisu PolecanePrzezMamy.pl należą do Administratora. Wykorzystywanie w
jakiejkolwiek formie treści zawartych w Serwisie, jego nazwy lub logo wymaga uprzedniej zgody
Administratora.

Rozdział 3
KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU
§1

Usługi oferowane w Serwisie są w pełni nieodpłatne. Serwis zachęca jedynie do dokonania dobrowolnych wpłat
na poczet Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, za co w podziękowaniu oferuje dostęp do zahasłowanej
podstrony z gotowymi materiałami do wydruku.

§2

Autor zastrzega sobie prawo do zamieszczania linków wyłącznie do stron, które pasować będą do profilu
Serwisu, tj. do oceny przesłanego polecenia/ materiałów i ich selekcji, tak by móc prezentować Użytkownikom,
wedle subiektywnej oceny Administratora, wyłącznie najwyższej jakości treści i materiały.

§3

1. Aby zarejestrować się jako Użytkownik Serwisu należy wypełnić formularz kontaktowy: Podziel się z nami
swoimi materiałami, Poleć nam swoje ulubione strony lub Poleć nam swoje ulubione miejsca.

2. Po weryfikacji przesłanych informacji przez Administratora i ocenie ich zgodności z celem Serwisu,
polecenie/ materiały zostaną umieszczone na stronie Serwisu, w formie i miejscu zależnym wyłącznie od
Administratora.

§4
1. Klient umieszczając w Serwisie swoje polecenie/ materiały, wyraża zgodę na publikację ich w Serwisie.

Rozdział 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ - ADMINISTRATOR
§1
Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za
regulaminy oraz zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po
przejściu na inne strony, zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności tam ustalonymi. Niniejszy
regulamin dotyczy tylko Serwisu Internetowego: polecaneprzezmamy.pl.

§2
Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za treści na polecanych w Serwisie stronach internetowych.

§3
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do polecanych w Serwisie stron
wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

§4
Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanych koniecznością
bieżącej obsługi i prac technicznych na stronie.

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1
Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na łamach Serwisu.

§2
1. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane
niezwłocznie na stronach Serwisu.
2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie.

