Regulamin serwisu 4umer.pl

§1
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego mieszczącego się
pod domenami 4umer.pl, freefora.pl oraz forumatic.pl.
§2
Definicje użyte w niniejszym Regulaminie:
a) Regulamin – dokument znajdujący się pod adresem http://www.4umer.pl/regulamin.pdf,
b) Serwis – strony internetowe umieszczone pod domenami 4umer.pl, freefora.pl
oraz forumatic.pl wraz ich całą zawartością,
c) Forum – utworzona strona w Serwisie, przeznaczona na publikację treści w Internecie,
d) Administrator Serwisu – właściciel Serwisu,
e) Administrator Forum – osoba, która dokonała rejestracji Forum w Serwisie,
f) Użytkownik – osoba zarejestrowana na Forum, publikująca treści na nim,
g) Netykieta - zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie umieszczona pod adresem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta.
§3
1.
2.

Dostęp do Serwisu jest darmowy i odbywa się za pośrednictwem Internetu.
Administrator Forum jak i Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa RP, przyjętymi zasadami Netykiety oraz niniejszego
Regulaminu.
§4

1.

2.
3.
4.
5.

Zabrania się umieszczania w Serwisie treści:
a) sprzecznych z przepisami prawa RP,
b) pornograficznych,
c) naruszających prawa osób trzecich,
d) naruszających obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe,
e) służących w celach zarobkowych.
Za wszystkie publikowane treści w Serwisie wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści oraz przesłane
przez Użytkowników materiały.
Administrator Forum zobowiązany jest do kontrolowania treści zamieszczanych na założonym
Forum.
W przypadku wykrycia naruszenia postanowień Regulaminu w Serwisie, Administrator Serwisu
może usunąć treści zabronione, bądź też całe Forum bez wcześniejszego ostrzeżenia.
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§5
1.

Administrator Serwisu może usunąć Forum z Serwisu gdy:
a) w okresie ostatnich 60 dni na Forum nie zamieszczono żadnej nowej wypowiedzi,
b) w okresie ostatnich 30 dni Forum było wyłączone,
c) w okresie 15 dni od założenia Forum na Forum napisano mniej niż 5 wypowiedzi,
d) na prośbę Administratora Forum, po wcześniejszym usunięciu wszelkich treści z Forum.
§6

1.

Administrator Serwisu jest wyłącznym właścicielem baz danych i tym samym nie udostępnia
kopii bazy danych w żadnej postaci.
§7

1.

2.

Regulamin obowiązuje od dnia 13 września 2012 roku z zastrzeżeniem, że może ulec zmianie
w późniejszym czasie. Nowy Regulamin będzie obowiązywać od dnia umieszczenia jego nowej
wersji pod adresem http://www.4umer.pl/regulamin.pdf oraz informacji o tym fakcie na
stronie głównej Serwisu.
Dalsze korzystanie z Serwisu po opublikowaniu nowego Regulaminu jest równoznaczne
z akceptacją jego postanowień.
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