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(z dnia 6 maja 2014)

Wstęp

!

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin dotyczy warunków używania oraz
funkcjonowania Serwisu www.Dotacjomat.pl oraz określa prawa i obowiązki
Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i odpowiedzialność Administratora
Serwisu.
2. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem
serwisu Dotacjomat.pl i przestrzegania go w tracie korzystania z Serwisu.
3. Przez Użytkowników Serwisu rozumie się wszystkie osoby korzystające z Serwisu
niezależenie czy są zarejestrowani czy niezarejestrowani.
4. Administrator bezpłatnie udostępnia Użytkownikowi na serwisie informacje dotyczące
rynku funduszy europejskich, pożyczek oraz innych form finansowania.
5. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

!

Warunki ogólne
1. Właścicielem Serwisu jest Agencja Rozwoju Innowacji S.A., z siedzibą we Wrocławiu,
przy ul. Ostródzkiej 38, 54-116 Wrocław.
2. Przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnienie użytkownikowi informacji na
temat różnych form finansowania w postaci konfiguratora, aktualności, materiałów
video, forum, czata, oraz innych materiałów stanowiących własność intelektualną i
prawną Właściciela Serwisu Dotacjomat.pl. Serwis umożliwia również otrzymanie
przez Użytkownika ofert firmy konsultingowej.
3. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych
podlegają ochronie prawnej.

Definicje
1. Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na
rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest Agencja Rozwoju Innowacji SA.
2. Serwis - serwis www dostępny pod adresem www.dotacjomat.pl na którym
publikowane są treści w postaci konfiguratora, aktualności, materiałów video oraz
pozostałych informacji stanowiących własność intelektualną i prawną Właściciela
Serwisu Dotacjomat.pl. .

3. Osoba — osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
4. R e g u l a m i n – d o k u m e n t n o r m u j ą c y p r a w a i o b o w i ą z k i U ż y t k o w n i k ó w
oraz Administratora
5. Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do
usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/
lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania
zgody przedstawiciela ustawowego.
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Uczestnictwo w Serwisie
1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
2. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Rejestracja np. na szkolenia następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego
się na Serwisie
4. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby.
5. Zabrania się udostępniania własnego Konta innym osobom, jak i korzystania
z Kont należących do innych osób
6. Niedopuszczalne są działania utrudniające działanie Serwisu. W przypadku
dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do
zablokowania Konta Użytkownika.
7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem
następujących oświadczeń:
a)

zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b)

dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe,

c)

dobrowolnie korzystam z usług Serwisu,

d)

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora,
przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania
umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

e)

wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym
informacji, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach,
zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

8. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Niedozwolone
jest umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym,
naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne,
obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową,
kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub
obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i
niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej,
reklamowej, promocyjnej itp. bez zgody Administratora. Zabrania się również
zamieszczania na serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych,
niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających

normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także
uprawiony jest do zablokowania Użytkownika na Serwisie.
9. Użytkownik, umieszczając na Serwisie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę
na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również
upoważnia Administratora do ich wykorzystania. W przypadku umieszczenia w
Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631
ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do
wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz
zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich
wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz
usunięcia z Serwisu.
10. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności
do:
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji
wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych
Administratora oraz innych Osób,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność
innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i
rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z
wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i
postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i
innych Osób.
d) Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe,
umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek
praw autorskich i osobistych.
11. Akceptacja regulaminu oznacza zawarcie umowy o świadczeniu usług objętych
niniejszym regulaminem, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
12. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze
skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
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Dane osobowe i polityka prywatności
1.

Z chwilą rejestracji tj. wypełnienia formularza rejestracyjnego Użytkownik wyraża
zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez
Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.

2.

Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna,
która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101,
poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych w każdym czasie, jak również prawo
do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Serwisu.

4.

Użytkownik ma obowiązek aktualizować wprowadzone w formularzu rejestracyjnym
dane niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

5.

	


Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z
zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i
obowiązującymi przepisami prawa.

	


Odpowiedzialność
1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych
usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu
Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją
Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach
Użytkowników.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez
Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w
systemie.
O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane
przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i
opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do:
redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo,
wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia
społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść
odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za
wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez
inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku
tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który
opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
6. Administrator nie gwarantuje poprawności działania Serwisu. W przypadku znalezienia
błędów, nieprawidłowości lub usterek w Serwisie Użytkownik może je zgłosić pod
adresem info@dotacjomat.pl. Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego
usunięcia ujawnionych błędów, nieprawidłowości lub usterek w działaniu Serwisu.
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Przepisy końcowe
!

1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.dotacjomat.pl
2. A d m i n i s t r a t o r z a s t r z e g a s o b i e p r a w o d o j e d n o s t r o n n e j z m i a n y
postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym
niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na
łamach Serwisu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w
życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji
przez Użytkownika.
5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu,
któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia
pozostają w mocy i wiążą strony.

