 Postanowienia ogólne.
1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a. Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu
znajdującego się pod adresem http://wiedzomania.pl jest firma Ad-Geek z
siedzibą pod adresem os. Dolnośląskie 331/45, 97-400 Bełchatów.
b. Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, znajdujący się w
Serwisie, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.
c. Konto – elektroniczny zbiór informacji zawierający dane Użytkownika
służące do korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego, zawierające
dane o loginie Użytkownika będącym indywidualną nazwą Użytkownika,
adresie mailowym Użytkownika, zabezpieczone indywidualny hasłem;
d. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu
oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela.
e. Serwis – portal wiedzomania.pl, dostępny pod adresem http://wiedzomania.pl
f. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za
pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.
g. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za
pośrednictwem Serwisu.
h. Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze,
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i
sposobu wyrażenia w rozumieniu ustaw z dnia 4 lutego 1994 r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności zdjęcia fotograficzne oraz
grafiki
i. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych przeglądająca treści Serwisu Internetowego bez względu na
urządzenie końcowe z którego korzysta.
2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel ustala
niniejszym Regulamin.
 Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu.
1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:
a. przeglądania ograniczonych treści Serwisu
b. przeglądanie pełnej treści Serwisu po założenia Konta (po dokonaniu
rejestracji)
c. odpowiadanie na pytania
d. dodawanie nowych pytań po założeniu Konta (po dokonaniu rejestracji)
e. dzielenie się treściami Serwisu w serwisach społecznościowych: Facebook,
Twitter, Wykop
f. dzielenie się treściami Serwisu w innych miejscach sieci internetowej o ile nie
narusza to dobrego imienia Serwisu oraz jest zgodne z prawem
2. Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy.
3. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym
czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla
Użytkowników.
 Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności.

1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są
następujące:
a. Posiadanie połączenia z siecią Internet,
b. Posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie
komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci
Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz
zapisywaniem Cookies,
c. Posiadanie konta e-mail – w przypadku zakładania Konta
2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do
uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja
w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie
korzystania z Serwisu.
4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić,
bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego
Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści
sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym
Regulaminem.
6. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są
do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr
49, poz. 508 ze zmianami).
7. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności
Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia
spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów
trzecich.
8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z
Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach
Serwisu. W miarę możliwości Właściciel będzie powiadamiać Użytkowników o
planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić
niedogodnościach w jego użytkowaniu.
9. Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń
systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu,
mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom
korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W miarę możliwości
Właściciel zobowiązuje się do wcześniejszej publikacji terminu i przewidywanego
czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Serwisu. W takim przypadku
Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników
10. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność
Serwisu, Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub
zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez wcześniejszego
powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w
celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku
Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników.
11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez
Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami
Właściciela. Właściciel 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 Właściciela bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów
trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z
celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie
przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Treści będą
wykorzystywane przez Użytkowników.
14. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności
intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik
zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich
praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z
rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom
trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie
postanowień niniejszego punktu.
 Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu.
1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje w
chwili zarejestrowania się w Serwisie i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem.
Rejestracja w Serwisie oznacza zaakceptowanie Regulaminu.
2. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników bez ich zgody.
3. Właściciel zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta
Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w
Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób
sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia
społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela
bądź innych Użytkowników.
4. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w
każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez wysłanie takiego żądania na adres
pocztowy kontakt@wiedzomania.pl.
5. Właściciel zobowiązuje się usunąć Konto Użytkownika najszybciej jak to możliwe po
otrzymaniu od niego takiego żądania.
6. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Serwisu w każdej chwili
poprzez wylogowanie się z Serwisu.
 Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności.
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma
Ad-Geek z siedzibą pod adresem os. Dolnośląskie 331/45, 97-400 Bełchatów. Dane
osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach: rejestracji w
Serwisie (możliwości korzystania z zasobów oferowanych przez Serwis; Użytkownik
jest stroną umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną), obsługi reklamacji,
udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą maila korespondencję.

2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich
poprawiania. Uprawnienie to może być zrealizowane poprzez wysłanie takiego
żądania na adres pocztowy kontakt@wiedzomania.pl
3. Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, choć niezbędne, by
Użytkownik mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu.
4. W ramach Serwisu Właściciel przetwarza następujące dane: nick (login) i adres email, oraz informacje, które zostały udostępnione poprzez Facebooka.
5. Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje
środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia
bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.
6. Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie
administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz
wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
7. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem
lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania
danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W
takim przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z
żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
8. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera
Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików
cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
9. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym
między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika,
lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk
oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę
oraz ich nieusuwanie.
10. W Serwisie wyświetlane są pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy. Niektórzy
z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać
takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie
wyświetlania ich reklam na stronach Serwisu spowoduje przesłanie reklamodawcom
informacji zawierających adres IP Użytkownika, dostawcę Internetu, typ przeglądarki,
z której korzysta i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku
Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania Użytkownikom reklam z ich okolicy
(na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane Użytkownikowi ze stolicy)
lub dobierania reklam na podstawie stron, które Użytkownicy odwiedzili wcześniej
(np. pokazywanie reklam firm spożywczych Użytkownikowi, który często odwiedza
strony kucharskie).
11. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach
Serwisu lub stronach reklamodawców Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej
lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet
Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość
pełnego wykorzystania opcji Serwisu. Nie będzie można między innymi tworzyć i
logować się do własnego Konta.
12. Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

a) Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies
możesz zmienić tutaj.
b) Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia
dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
c) Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies
możesz zmienić tutaj.
d) Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz
zmienić tutaj.
e) Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz
zmienić tutaj.
13. Właściciel informuje, że w przyszłości może użyczyć adresu poczty elektronicznej
Użytkownika reklamodawcą, którzy będą w stanie zaoferować Użytkownikom
wysokiej jakości usługi lub produkty.
14. Właściciel informuje, że ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez statystyki
Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności
korzystania ze stron Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik zgadza się na
analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.
 Przypisy końcowe.
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2016 r.
2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym
http://wiedzomania.pl/regulamin.pdf
3. Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
bez podania przyczyny i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwilą
umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod
adresem http://wiedzomania.pl/regulamin.pdf
4. Prawem właściwym jest prawo polskie.

