REGULAMIN SERWISU
Regulamin

określa

ogólne

warunki,

sposób

i

zakres

świadczenia

usług

drogą

elektroniczną w ramach serwisu internetowego Rockville.pl (zwanego dalej: „Serwisem”).
Definicje
Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
Usługodawca – Rockville.pl ; e-mail: info@rockville.pl będący jednocześnie właścicielem
Serwisu.
Strona Serwisu - strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis, w
domenie www.rockville.pl
Użytkownik – podmiot korzystający z usług świadczonych droga elektroniczną przez
Usługodawcę.
Postanowienia ogólne
1.

Wszelkie prawa do Serwisu należą do Usługodawcy.

2.

Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci
Internet.

3.

Usługodawca dopuszcza możliwość publikacji reklam w Serwisie.

4.

Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym
jak

również

przesyłanie

niezamówionej

informacji

handlowej

do

innych

Użytkowników.
5.

Usługodawca umożliwia korzystanie z Serwisu z użyciem powszechnych przeglądarek
internetowych, systemów operacyjnych, urządzeń oraz połączeń internetowych.
Usługodawca nie gwarantuje jednak, że każda konfiguracja sprzętu Użytkownika,
umożliwi korzystanie z Serwisu.

6.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek.
Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkownika do prowadzenia przez
niego działalności komercyjnej.

7.

Korzystnie

z

modyfikowana

sieci

Internet

danych

wiązać

może

się

z

Użytkowników

przez

osoby

zagrożeniem

pozyskania

nieuprawnione.

Zaleca

i

się

wdrożenie przez Użytkowników programów antywirusowych i chroniących tożsamość
w sieci Internet.
Usługi i odpowiedzialność
1.

Usługodawca świadczy usługi nieodpłatne drogą elektroniczną polegające na stałym
dostarczaniu informacji Użytkownikom za pośrednictwem Stron Serwisu.

2.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz
sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, zmieniając Regulamin.

3.

Rezygnacja ze świadczonych usług wskazanych w ust. 1 możliwa jest zawsze poprzez
zaprzestanie korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

4.

Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług, w przypadku
działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników,
naruszenia przez Użytkownika przepisów lub Regulaminu a także, gdy zablokowanie
jest uzasadnione względami bezpieczeństwa.

5.

Użytkownik może zgłosić reklamacje Usługodawcy dotyczącą usług nieodpłatnych
świadczonych

drogą

elektroniczną.

elektronicznej

i przesłana

na

Reklamacja

adres

może

elektroniczny

być

złożona

Usługodawcy.

W

w

formie

zgłoszeniu

reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela
odpowiedzi.
6.

Dopuszcza się przerwy lub zakłóceni w świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeśli
powodem jest:

7.

a)

modyfikacja, lub konserwacja systemu lub oprogramowania;

b)

siła wyższa.

Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług
świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w
szczególności

operatorów

telekomunikacyjnych,

dostawców

łączy

telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca nie odpowiada także za
brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn
zależnych od Użytkownika.
8.

W przypadku, gdy Użytkownik lub inny podmiot uzna, iż treść Serwisu narusza ich
prawa powinien powiadomić Usługodawcę. W takiej sytuacji Usługodawca podejmuje
działania celem usunięcia naruszeń.
„Cookies”

1.

Usługodawca

stosuje

pliki

"cookies"

w

celach

prowadzenia

statystyki

oraz

zapamiętywania informacji o komputerach Użytkowników. Pliki te zapisywane są
automatycznie na dyskach twardych komputerów Użytkowników podczas korzystania
przez

nich

z

Serwisu.

Pliki

nie

mają

wpływu

na

funkcjonowanie

urządzeń

Użytkowników.
2.

Możliwe

jest

wyłączenie

„cookies”

w

odpowiednich

ustawieniach

przeglądarki

internetowej, lecz może to spowodować utrudnienia z korzystania z Serwisu.

Postanowienia końcowe
1.

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu. Regulamin może
ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany
przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie Serwisu odpowiedniej informacji.

2.

Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest
prawo polskie.

3.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2012 roku.

