
REGULAMIN OGÓLNY NAURSYNOWIE.PL

1. Portal internetowy NAURSYNOWIE.PL jest platformą reklamową służącą
prezentacji firm mieszczących się lub świadczących swoje usługi na Ursynowie bądź
w okolicach.

2. Wydawcą portalu NAURSYNOWIE.PL jest firma Wydawnictwo ARIYA, Al. KEN
46, lok. U4, 02-797 Warszawa, NIP: 536 165 68 94, wpisana dnia 24 maja 2005 roku
do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ewidencji
działalności gospodarczej.

3. Założenie przez Użytkownika konta poprzez rejestrację w portalu
NAURSYNOWIE.PL jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie
niniejszego regulaminu.

4. Właściciel konta w portalu NAURSYNOWIE.PL ma w szczególności prawo do
bezpłatnego założenia jednej wizytówki swojej firmy:

a. zakładający wizytówkę musi być właścicielem firmy lub zostać przez
właściciela firmy upoważnionym do założenia firmowej wizytówki.

b. wizytówka firmy może posiadać opis o maksymalnej długości 8000 znaków
ze spacjami.

c. bezpłatna wizytówka firmy może posiadać jedno zdjęcie, które jednak nie
może być logotypem.

d. wizytówka firmy może być aktualizowana przez właściciela konta do
którego jest przypisana.

e. jeśli wizytówka firmy została wcześniej stworzona przez administratora
portalu, właściciel firmy lub osoba przez niego upoważniona będą mogli
aktualizować wizytówkę po zarejestrowaniu się w portalu i przekazaniu do
administratora prośby o przypisanie wizytówki do utworzonego przez nich
konta.

f. w bezpłatnych wizytówkach nie są wyświetlane: opis krótki, drugie zdjęcie
(logotyp) oraz tagi.

g. w bezpłatnych wizytówkach są wyświetlane: pierwsze zdjęcie (jeśli nie jest
logotypem), opis oferty (do 8000 znaków ze spacjami), pełne dane
teleadresowe (wraz z aktywnym adresem www).

h. bezpłatna wizytówka może być umieszczona tylko w jednej branży
5. Użytkownik posiadający konto w portalu NAURSYNOWIE.PL zobowiązuje się w

szczególności do:
a. umieszczania treści zgodnych z prawdą.
b. zamieszczania informacji na temat miejsc i usług dostępnych na terenie

Ursynowa i okolic w NAURSYNOWIE.PL w sposób zgodny charakterem
serwisu i jego regulaminem, zgodny z prawem obowiązującym oraz zgodny
z wszelkimi obowiązującymi normami obyczajowymi i społecznymi.

c. aktualizowania swojego profilu tak aby podane przez niego dane były stale
aktualne.

d. zapoznawania się z wiadomościami wysłanymi przez Administratora
serwisu NAURSYNOWIE.PL

e. umieszczania tylko treści i zdjęć, których jest autorem lub do których
posiada prawa autorskie, tj. zamieszczania treści i zdjęć, które w żadnym
razie i w jakikolwiek sposób nie naruszają przepisów prawa, prawa do
wizerunku oraz innych, prawem chronionych dóbr osób trzecich.



f. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za to, w jaki wykorzystuje bezpłatne
konto oraz możliwości jakie posiadane konto w portalu daje oraz ponoszenia
pełnej odpowiedzialności za treść i formę umieszczanych tekstów oraz zdjęć,
z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania
niezgodne z prawem.

6. Użytkownik serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie
treści i zgadza się z tym, że w przypadku umieszczenia treści i (lub) zdjęć, których
nie jest autorem, prawowity właściciel, po udowodnieniu własności, może wystąpić z
roszczeniem odszkodowania na drodze cywilno-prawnej.

7. Użytkownik oświadcza, iż zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystywania
przez wydawcę portalu materiałów umieszczonych przez Użytkownika (lub
przesłanych w celu umieszczenia) w NAURSYNOWIE.PL rozumiejąc, że
umieszczenie przez niego zdjęć i treści na stronach serwisu nie jest początkiem
jakiejkolwiek transakcji mającej przynieść mu korzyści materialne.

8. Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do:
a. odmowy rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.
b. odrzucenia materiałów przesłanych do publikacji przez Użytkownika.
c. wglądu i wprowadzania zmian do tekstów publikowanych przez

Użytkowników.
d. usuwania bez podania przyczyn dowolnych materiałów umieszczonych

przez Użytkowników.
e. usunięcia konta zarejestrowanego Użytkownika oraz do całkowitego bądź

częściowego pozbawienia Użytkownika praw do korzystania z serwisu.
f. nieodpłatnego korzystania w celu promocji NAURSYNOWIE.PL z treści

opublikowanych przez Użytkowników na łamach NAURSYNOWIE.PL
g. umieszczania swoich materiałów oraz dowolnych form reklam w dowolnej

części NAURSYNOWIE.PL.
h. zmiany funkcjonalności i parametrów technicznych oraz czasowego lub

całkowitego wyłączenia NAURSYNOWIE.PL
i. przerwy czasowej z przyczyn technicznych w dostępie do

NAURSYNOWIE.PL
j. wprowadzenia w każdej chwili dodatkowych płatnych usług lub zmiany

charakteru usług bezpłatnych lub części usług bezpłatnych na płatne, o czym
Użytkownik zostanie poinformowany poinformowany drogą mailową. Nie
zaakceptowanie przez Użytkownika nowego regulaminu będzie
równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z płatnych usług.

k. zmian niniejszego Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia o tym
Użytkowników, aczkolwiek w przypadku istotnych zmian wszyscy
zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni o tym mailem wysłanym
na adres podany podczas rejestracji.

9. Wydawca portalu NAURSYNOWIE.PL, firma Mearico nie ponosi
odpowiedzialności za:

a. treści oraz konsekwencje wywołane przez treści umieszczone przez
Użytkowników w NAURSYNOWIE.PL

b. wszelkie szkody i straty, również utratę danych, wynikające z powodu awarii
lub (i) przyczyn niezależnych od NAURSYNOWIE.PL,



c. niemożność dostępu do NAURSYNOWIE.PL spowodowaną działaniami
siły wyższej, działaniem osób trzecich lub niemożność dostępu, której nie
można uniknąć bez dodatkowych kosztów.

d. NAURSYNOWIE.PL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie
zapisów Użytkownika lub ich fragmentów przez osoby trzecie oraz za skutki
ich wykorzystania przez osoby trzecie.

10. Zabrania się używania serwisu NAURSYNOWIE.PL do celów niezgodnych z jego
przeznaczeniem oraz umieszczania treści które:

a. są w jakikolwiek sposób niezgodne z obowiązującym polskim prawem oraz
naruszają normy obyczajowe lub (i) społeczne

b. uznawane są powszechnie za obraźliwe lub wulgarne
c. naruszają prawa osób trzecich.


