REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO PPP4KRAKOW.NET (PPP4KRAKOW.PL)

1.
Właścicielem serwisu jest Gmina Miejska Kraków, zwana dalej Właścicielem, w imieniu której działa
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, zwany dalej Administratorem.
2.
Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je
przestrzegać.
3.
Wszelkie prawa do informacji zawartych w serwisie oraz elementów graficznych (logotypy,
piktogramy, projekty graficzne, wizualizacje) i multimedialnych (filmy, zdjęcia, pliki audio, animacje,
prezentacje, itp.) przysługują Właścicielowi/Administratorowi Serwisu lub/i innym podmiotom uprawnionym
(których zgoda na wykorzystanie jest w posiadaniu Właściciela/ Administratora) i są objęte ochroną wynikającą
z przepisów międzynarodowych i krajowych, w tym w szczególności z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.).
4.
Użytkownik Serwisu ma prawo do drukowania oraz pobierania całych stron informacji lub ich
fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich przysługujących Właścicielowi/ Administratorowi
lub innym podmiotom do tego uprawnionym (których zgoda na wykorzystanie materiałów jest w posiadaniu
Właściciela/ Administratora).
5.
Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych,
w szczególności poprzez ich kopiowanie w całości lub w części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób
modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora serwisu.
6.
Właściciel/ Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz
kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu oraz oświadczają, że treści tworzące
przedmiotowe zasoby są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.
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7.
Użytkownikom Serwisu warunkowo stworzono możliwość pobierania plików zawartych w dziale „Do
pobrania”, po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu, wypełnieniu i przesłaniu za pośrednictwem serwisu
formularza osobowego zawierającego dane zgodne ze stanem faktycznym. Wypełnienie formularza i wybór
przez Użytkownika opcji: „akceptuję regulamin” oznacza poza akceptacją treści regulaminu także
poświadczenie prawdziwości danych oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby realizacji projektu: << „PPP nowe perspektywy” – stworzenie międzynarodowej sieci współpracy
wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa>> w zakresie danych ujętych w wymienionym
formularzu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dz. U. nr 133 poz.
883".). Udostępnienie przedmiotowych treści Użytkownikowi następuje po akceptacji Administratora serwisu,
przy czym Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do treści do pobrania niektórym
użytkownikom bez konieczności podania przyczyny. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji
danych podanych przez Użytkownika w formularzu osobowym.

8.
Serwis przewiduje możliwość dodawania komentarzy przez Użytkowników do zamieszczanych
Aktualności. Przesyłane przez Użytkowników komentarze podlegają akceptacji Administratora serwisu, który
zastrzega sobie możliwość odmowy zamieszczenia komentarza bez konieczności podawania przyczyny.
9.
Właściciel/Administrator oświadcza, że treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter
informacyjny. Właściciel/ Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania lub niemożności
korzystania z zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika.
10.
Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w
Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji oraz do czasowego lub całkowitego
usunięcia informacji, jej części lub dowolnej sekcji Serwisu bez konieczności informowania o tych zmianach
użytkowników serwisu.
11.
Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych serwisów internetowych, do
których zamieszczono hiperłącza (linki) w niniejszym Serwisie.
12.
Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku
korzystania z Serwisu lub z powodu braku możliwości korzystania z Serwisu. Właściciel/Administrator nie jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, opóźnienie transmisji danych,
wirus komputerowy, awarię systemu lub linii telekomunikacyjnej.
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Właściciel/ Administrator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.
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