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REGULAMIN DARMOWYCH KONT NA SERWERACH INTERNETOWYCH
ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
§1

1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów polskiego prawa.
2. Użytkownik jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania i przesyłania haseł do swoich kont.
3. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo i aktualizacje oprogramowania zainstalowanego na
swoich kontach.
4. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego wykonywania kopii zapasowych danych na swoich kontach.
5. Użytkownik jest zobowiązany do takiego korzystania z oprogramowania komputerowego aby jego konfiguracja i
sposób używania nie były zagrożeniem dla bezpieczeństwa serwera lub konta.
ZAKAZY UŻYTKOWNIKA
§2

1. Użytkownik ma zakaz przekierowywania swojej strony Internetowej na inne adresy.
2. Użytkownik ma zakaz publikowania dokumentów, stron WWW, których treści są niezgodne z polskim prawem, a
w szczególności j.:
•
naruszających dobra osób trzecich poprzez ich obrażanie,
•
materiałów do których prawa autorskie posiadają osoby, które nie wyraziły zgody na taką publikację (tzw.
piractwo), np.: mp3, teledyski, seriale, cracki, programy itp.
•
jakichkolwiek materiałów zawierających treści pornograficzne,
3. Użytkownik ma zakaz uruchamiania oprogramowania zagrażającego bezpieczeństwu serwera lub zakłócającego
jego pracę.
4. Użytkownik ma zakaz stosowania techniki "hot linkowania", polegającej na umieszczaniu plików na swoich
kontach i udostępnianiu ich na innej stronie.
5. Użytkownik ma zakaz umieszczania na swoich kontach materiałów wprowadzających w błąd lub oszukujących
innych użytkowników Internetu.
PRAWA UŻYTKOWNIKA
§3

1. Użytkownik ma prawo do posiadania takiej ilości kont jaka została uznana przez administratora uznana
za wystarczającą.
2. Użytkownik ma prawo do szczególnego traktowania swoich kont w przypadku gdy treści na nich umieszczone są
społecznie pożyteczne, końcowa decyzja należy jednak do administratora serwera.
3. Użytkownik otrzymuje pomoc techniczną, realizowaną przy pomocy poczty elektronicznej, bądź telefonicznie.
ZOBOWIĄZANIA I PRAWA ADMINISTRATORA SERWERA
§4

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały przechowywane przez użytkownika.
2. Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta w przypadku, gdy użytkownik złamał zasady
zawarte w regulaminie, bądź obowiązujące przepisy prawa.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§5

1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dostępu do serwera, jest zapoznanie się z regulaminem i jego
zaakceptowanie przez Użytkownika, założenie konta na serwerze oznacza akceptację niniejszego
regulaminu.
2. Użytkownik akceptując regulamin, wyraża zgodę na logowanie oraz przetwarzanie jego działań na serwerze,
uzyskane w ten sposób dane w razie konieczności mogą posłużyć jako dowody, mające na celu wyjaśnienie
ewentualnych niejasności w kwestii nieprzestrzegania regulaminu, bądź przepisów prawa.
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