REGULAMIN PORTALU
WWW.KATALOGPPOZ.PL
zasady ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu: www.katalogppoz.pl
Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące podstawy prawne korzystania z Portalu
przez użytkowników oraz zobowiązuje ich do przestrzegania tegoż regulaminu. Polityka
Prywatności oraz regulaminy szczegółowe (Forum i Świadczenia Usług Płatnych) są integralną
częścią niniejszego regulaminu. W chwili korzystania z Portalu każdy użytkownik zobowiązany jest
do przestrzegania regulaminu ogólnego, a w przypadku korzystania z funkcjonalności, których
dotyczą dodatkowe regulaminy, do stosowania się także do ich postanowień.
Definicje pojęć użytych w Regulaminie Portalu:
Operator – podmiot będący właścicielem Portalu www.katalogppoz.pl,
tj. MAIS Małgorzata Kwosek
użytkownik – każda osoba lub firma, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu;
na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się trzy rodzaje użytkowników zdefiniowane poniżej
użytkownik zarejestrowany – osoba, która dokonała skutecznej rejestracji do Newslettera
Portalu poprzez wypełnienie odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym oraz kliknięcie w link
rejestrujący
użytkownik przypadkowy – osoba nie będąca użytkownikiem zarejestrowanym
lub Kontrahentem
Kontrahent – osoba fizyczna lub prawna, która dokonała skutecznej rejestracji poprzez
wypełnienie ankiety zamieszczonej pod adresem: http://www.katalogppoz.pl/dodaj_firme/
oraz kliknięcie w link rejestrujący lub która złożyła zamówienie w formie pisemnej
Portal www.katalogppoz.pl składa się z następujących części:
-

-

część bezpłatna dla użytkowników zarejestrowanych – wszystkie zasoby Portalu
część bezpłatna dla użytkowników przypadkowych – wszystkie zasoby Portalu oprócz
możliwości pobierania bezpłatnych poradników i materiałów szkoleniowych oraz czynnego
uczestnictwa na Forum
część płatna dla Kontrahentów, która obejmuje:
a. wpis do katalogu producentów/usługodawców
b. wpis do katalogu wyrobów/usług
rejestracja do Newslettera

Rejestracja do Newslettera Portalu jest dobrowolna i bezpłatna.
Rejestracja jest dokonywana przez użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego,
w którym należy podać zgodne z prawdą następujące dane użytkownika: imię i adres e-mail;
ponadto użytkownik zobowiązany jest wpisać login, jakim będzie się posługiwał na Forum Portalu,
a także dwukrotnie hasło (umożliwiające korzystanie z niektórych części i funkcjonalności Portalu).
Rejestracja będzie skuteczna, gdy po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku „zarejestruj się”
Użytkownik kliknie w link aktywacyjny otrzymany na adres e-mail podany przy rejestracji.
Dokonanie skutecznej rejestracji do Newslettera uprawnia użytkownika do:
pobierania bezpłatnych poradników i materiałów szkoleniowych publikowanych
w Portalu,
czynnego uczestnictwa na Forum Portalu,
pełnoprawnego uczestnictwa w promocjach i konkursach organizowanych przez Portal,
otrzymywania informacji o organizowanych konferencjach równocześnie
z publikacją informacji o nich na łamach Portalu.
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wpis do katalogów
Usługa „Wpis do katalogów www.katalogppoz.pl” (producentów, usługodawców, wyrobów i usług)
jest usługą płatną realizowaną na podstawie abonamentu opłaconego w terminie określonym
w dokumencie księgowym. Wysokość aktualnej opłaty abonamentowej jest określona w cenniku
podstawowym opublikowanym na stronie: http://www.katalogppoz.pl/cennik/ lub w regulaminach
promocyjnych publikowanych na stronie: http://katalogppoz.pl/regulamin/.
Dokonanie wpisu podstawowego obejmującego: nazwę firmy, adres siedziby, numer telefonu
kontaktowego i faxu jest usługą bezpłatną.
Wpis jest dokonywany przez Kontrahenta poprzez wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem
http://www.katalogppoz.pl/dodaj_firme/. Rejestracja wymaga podania zgodnych z prawdą danych
Kontrahenta. Obowiązkowymi danymi są: pełna nazwa firmy, pełny adres siedziby firmy, telefon
kontaktowy, adres e-mail dostępny dla Redakcji Portalu (służący do rejestracji Firmy), Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP). Dwie ostatnie dane są dostępne wyłącznie dla Operatora; pozostałe
są dostępne dla wszystkich użytkowników Portalu. Ponadto Kontrahent zobowiązany jest wpisać
login, a także dwukrotnie hasło (umożliwiające korzystanie z niektórych części i funkcjonalności
Portalu) oraz po zapoznaniu się z regulaminem Portalu i cennikiem – zaznaczyć pole mówiące
o zapoznaniu się z nimi i akceptacji warunków w nich zawartych oraz wyrażeniu zgody na
otrzymywanie informacji i ofert z portalu www.katalogppoz.pl.
Kontrahent ma możliwość podania również innych danych: nazwy własnej strony www,
adresu e-mail (dostępnego dla użytkowników Portalu), umożliwiających korzystanie z dodatkowych
funkcjonalności Portalu, w tym także opisu firmy, które mogą być dodatkowo płatne, co jest
zaznaczone w odpowiednich regulaminach lub opisach na stronie.
Informacje na temat Kontrahenta są dostępne dla wszystkich użytkowników Portalu natychmiast
po kliknięciu przez Kontrahenta w link potwierdzający rejestrację, otrzymany w rejestrującym liście
elektronicznym; jednocześnie Kontrahent otrzymuje dostęp do Systemu Zarządzania Treścią, który
umożliwia:
uzupełnienie lub zmianę danych Kontrahenta,
umieszczenie opłaconej liczby produktów/usług w odpowiednich katalogach Portalu,
przesłanie informacji do Operatora poprzez formularz wsparcia technicznego.
prawa i obowiązki użytkowników
Użytkownik przypadkowy uprawniony jest do korzystania z wszystkich zasobów i funkcjonalności
Portalu z wyjątkiem obszarów dostępnych po zarejestrowaniu do Newslettera oraz przeznaczonych
wyłącznie dla Kontrahentów.
Użytkownik zarejestrowany uprawniony jest do korzystania z wszystkich zasobów Portalu, w tym
do pobierania bezpłatnych poradników i materiałów szkoleniowych oraz do czynnego uczestnictwa
na Forum, z wyjątkiem obszarów przeznaczonych wyłącznie dla Kontrahentów.
Kontrahent uprawniony jest do korzystania z wszystkich zasobów i funkcjonalności Portalu w tym
do umieszczenia firmy w katalogu producentów/usługodawców, a także dodawania produktów/usług
do odpowiedniego katalogu, z wyjątkiem obszarów dostępnych po zarejestrowaniu do Newslettera.
Użytkownicy są zobowiązani do:
- podania danych zgodnych z prawdą w fazie rejestracji i ich aktualizacji,
- przestrzegania regulaminu Portalu www.katalogppoz.pl i jego modyfikacji,
- ochrony identyfikatora - "login" oraz hasła.
Użytkownicy mają prawo do dokonywania zmian danych rejestracyjnych.
Operator Portalu www.katalogppoz.pl nie ponosi odpowiedzialności:
- za treść ofert oraz prawdziwość danych ,
- czasowy brak dostępu do Portalu wynikający z winy użytkownika lub wskutek innych
niezależnych od Portalu czynników
- szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz "loginu" osobom trzecim,
- ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z Portalu.
Regulamin Portalu www.katalogppoz.pl I 2012
2|S t r o n a

Operator Portalu www.katalogppoz.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania
o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności
uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach.
Operator www.katalogppoz.pl dołoży wszelkich możliwych starań, aby Portal działał poprawnie,
a także postara się stale uzupełniać i pogłębiać jego zawartość.
prawa autorskie
Operator informuje niniejszym, że prowadzony przez niego Portal zawiera dokumenty, materiały
graficzne, znaki towarowe własne a także inne oryginalne materiały chronione prawem autorskim,
zaś przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot
prawnej ochrony autorskiej.
Prawa autorskie Portalu www.katalogppoz.pl zostały zastrzeżone dla MAIS Małgorzata Kwosek.
Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właściciela,
chyba, że zostało to oznaczone inaczej.
Prawa autorskie do artykułów, informacji, poradników, materiałów szkoleniowych i artykułów
należą do ich autorów. Zgodnie z intencją twórców portalu, użytkownik zarejestrowany ma prawo do
pobierania, powielania, przesyłania i udostępniania materiałów dostępnych wyłącznie dla
subskrybentów Newslettera pod warunkiem zachowania znaków towarowych i innych
elementów świadczących o źródle ich pochodzenia.
Zawartość Portalu www.katalogppoz.pl jest wyłączną własnością Operatora Portalu
www.katalogppoz.pl. Wszelkie używanie zgromadzonych w bazie danych do dalszej odsprzedaży bez
zgody Operatora Portalu www.katalogppoz.pl jest zakazane i stanowi naruszenie Kodeksu Karnego
oraz ustawy o ochronie praw autorskich.
W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych postanowień ze strony użytkownika, Operator
Portalu www.katalogppoz.pl ma prawo wystąpić na drodze postępowania karnego oraz cywilnego do
Sądu celem nałożenia grzywny na użytkownika a także zasądzenia odszkodowania.
ochrona prywatności
Operator szanuje i respektuje prawo użytkowników do prywatności oraz ochrony ich danych
osobowych. Celem Portalu jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości funkcjonalności i jak
najszerszego zakresu informacji przy minimalnej ingerencji w sferę prywatności użytkownika.
Ochrona prywatności została uregulowana w Polityce Prywatności Portalu.
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