Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Vinpol Sp. z o.o. w ramach serwisu Klub Nalewki
Babuni
1. Postanowienia wstępne
1.1. Administratorem i właścicielem serwisu Klub Nalewki Babuni dostępnego pod adresem
http://klub.nalewkabuni.pl jest firma VINPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Mazowiecka 48, 87100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 60202, zwana
dalej Usługodawcą.
1.2. Niniejszy regulamin określa rodzaj, zakres i warunki korzystania z serwisu Klub Nalewki Babuni jako
usługi świadczonej przez Usługodawcę.
1.3 Definicje:
Usługodawca – właściciel serwisu Klub Nalewki Babuni – firma VINPOL Sp. z o.o.
Usługi - ogół usług świadczonych przez usługodawcę w ramach serwisu Klub Nalewki Babuni takich jak
dodawanie i komentowanie materiałów w oparciu o niniejszy regulamin.
Serwis – witryna http://klub.nalewkabuni.pl w ramach z której Usługodawca świadczy swoje usługi na
rzecz Użytkowników.
Użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana w serwisie Klub Nalewki Babuni i korzystająca z Usług
Usługodawcy
2. Rejestracja
2.1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika jest
zarejestrowanie się w Serwisie przez wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptacja niniejszego
regulaminu oraz Polityki Prywatności. Istnieje również możliwość zarejestrowania się w serwisie poprzez
wykorzystanie konta użytkownika w portalu Facebook co również łączy się a akceptacją niniejszego
regulaminu oraz Polityki Prywatności.
2.3. Osoba może odmówić podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym oznacza to jednak iż
Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usług wobec tej osoby.
2.4. Podane w formularzu dane osobowe oraz nieosobowe logi systemowe są przetwarzane zgodnie z
polskim prawem oraz Polityką Prywatności Usługodawcy.
2.5. Użytkownikiem serwisu może być jedynie osoba pełnoletnia.
2.6. Tworząc konto w Serwisie Użytkownik oświadcza iż podane informacje nie naruszają praw osób trzecich.
2.7. Usługodawca ma prawo odmówić utworzenia konta lub usunąć konto naruszające prawa osób trzecich
lub będące sprzecznym z dobrymi obyczajami.
2.8. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy Serwisu mają prawo wglądu do własnych danych, ich edycji,
aktualizacji bądź ich usunięcia.
2.9 Rozwiązanie umowy z Serwisem przez użytkownika może nastąpić w każdej chwili, wysłania na adres email prośby o usunięcie konta. W tym przypadku należy podać Login oraz adres e-mial, którym użytkownik
posługuje się w serwisie Klub Nalewki Babuni. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług skutkuje
zablokowaniem konta.
2.10 Rejestrując się w serwisie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych od
firmy Vinpol sp. z o.o. za pośrednictwem adresu e-mail podanego przy rejestracji.

3. Korzystanie z serwisu
3.1 Korzystanie z serwisu jest bezpłatne
3.2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z konta zgodnie z obowiązującym prawem,
dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem. W tym, Użytkownik zobowiązuje się do nie
zamieszczania treści wulgarnych, obraźliwych względem innych osób, naruszających cudzą prywatność bądź
propagujących przemoc lub rasizm
3.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczanych
przez siebie materiałów i komentarzy.
3.4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści
o charakterze reklamowym bez uprzedniego porozumienia i zgody ze strony Usługodawcy.
3.5. W klubie istnieją rangi Użytkowników, które zyskuje się dzięki zdobyciu określonej ilości punktów za
zamieszczone w Serwisie materiały.
3.6. Treści uznane przez moderatora serwisu za nic nie wnoszące do portalu lub za spam będą usuwane i nie
będą za nie przyznawane punkty.
3.7. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Usługodawcy
w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
3.8. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji odnośnie decyzji właściciela Serwisu. Reklamacje należy
składać drogą elektroniczną na adres kontakt@nalewkababuni.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 7
dni roboczych od daty otrzymania a odpowiedź zostanie przesłana na adres mailowy z którego wpłynął
wniosek.
4. Prawa autorskie
4.1. Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zamieszczanych przez siebie treści, w tym
zdjęć, skanów i publikacji tekstowych, znaków graficznych i wszelkich innych materiałów.
4.2. Zamierzając materiały Użytkownik zgadza się na ich publikację w Serwisie przez cały okres posiadania
konta w serwisie jak również po jego usunięciu.
4.3. Zamieszczając materiały w serwisie użytkownik pozostaje ich prawnym autorem, udziela jednak
Serwisowi nieodpłatnej nieprzekazywalnej licencji na ich wykorzystanie. Właściciel nie ma prawa
przekazywać lub odsprzedawać opublikowanych materiałów osobom trzecim i wykorzystywać ich poza
Serwisem.
5. Zobowiązania i odpowiedzialność usługodawcy
5.1 Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych praw i obyczajów, reagowania na
zgłoszenia i uwagi użytkowników Serwisu oraz ukarania Użytkowników łamiących postanowienia niniejszego
Regulaminu np. poprzez usunięcie konta.
5.2. Serwis dostępny jest przez całą dobę jednak Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostawie
Usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konwersacyjnych lub innej obsługi technicznej
serwisu.
5.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku awarii

oprogramowania lub innych zdarzeń losowych nawet jeśli łączą się one z utratą danych przez Użytkownika.
5.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność porad prezentowanych przez
użytkowników (w tym powstałe z w wyniku ich stosowania szkody) oraz zamieszczanych materiałów także w
przypadku, jeżeli naruszają one czyjeś prawa autorskie.
6. Postanowienia końcowe
5.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z momentem opublikowania w Serwisie tj. z dniem 6 maja 2011 r.
5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.
Zmiany wchodzą w życie z momentem opublikowania ich w ramach Serwisu.
5.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa,
w szczególności Kodeksu Cywilnego.

