Regulamin serwisu
Toczenie w Drewnie
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy Toczenie w Drewnie (dalej: Serwis) działający pod adresem
www.toczeniewdrewnie.com.pl prowadzony jest przez TwD s.c. Ryszard Donitza, Robert
Donitza, z siedzibą w Steblowie (47-300), ul. Prudnicka 21, NIP 1990112358, REGON
360905660 (dalej: Administrator).
2. Z Serwisu może korzystać osoba fizyczna (dalej: Użytkownik).
3. Niniejszy Regulamin serwisu internetowego Toczenie w Drewnie (dalej: Regulamin) określa
zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
4. Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu po dokonaniu jakiejkolwiek czynności w Serwisie. Dostęp do wybranych usług i funkcjonalności może wymagać wypełnienia stosownego formularza.
5. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Serwisu w dowolnym momencie.
§ 2. USŁUGI SERWISU
1. Serwis umożliwia dostęp do treści, w tym także treści o charakterze audiowizualnym oraz
dostęp do newslettera.
2. Korzystanie przez Użytkownika z usługi newslettera odbywa się na zasadach określonych
w Polityce prywatności.
3. Korzystanie z powyższych usług jest bezpłatne.
4. W celu korzystania z usług elektronicznych Użytkownik musi dysponować:
a) urządzeniem (komputer, laptop, tablet, smartfon itp.) umożliwiającym dostęp do internetu,
b) przeglądarką internetową (działanie Serwisu zoptymalizowane jest do następujących
przeglądarek: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome),
c) adresem poczty e-mail (dotyczy usługi newslettera).
5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
§ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Treści zamieszczone w Serwisie stanowią wyłączną opinię autora i nie należy ich traktować
jako porady skierowanej do konkretnej osoby.
2. Porady, wskazówki, instrukcji postępowania i tym podobne treści są publikowane w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zastosowania się Użytkownika do tych, jak również
innych treści zamieszczanych w Serwisie.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności także za:
a) szkody związane z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Serwisu,
b) szkody związane z zakłóceniem lub niedostępnością Serwisu,
c) usterki, awarie, problemy techniczne w urządzeniach końcowych i infrastrukturze teleinformatycznej Użytkownika, które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z usług
Serwisu,
str. 1 / 2

d) szkody związane z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności.
§ 4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Prawa własności intelektualnej do treści zamieszczanych w Serwisie, w szczególności fotografii, grafik, elementów słownych, znaków towarowych, znaków firmowych itp. przysługują Administratorowi lub innym podmiotom. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, zamieszczanie treści w serwisie odbywa się na podstawie stosownych umów, licencji lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. Użytkownik nie nabywa żadnych praw do w/w treści i nie uzyskuje do nich licencji poprzez
fakt korzystania z Serwisu.
3. Użytkownik może korzystać z treści zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w granicach dozwolonego użytku. Wykorzystywanie treści w innym zakresie uprawnione jest wyłącznie po
udzieleniu zgody przez Administratora.
§ 5. REKLAMACJE
1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem Serwisu.
2. Reklamacje należy składać na adres e-mail: biuro@twd24.pl lub na adres wymieniony w § 1
pkt. 1.
3. Treść reklamacji powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, powód
złożenia reklamacji i adres, na który powinna zostać skierowana odpowiedź.
4. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu w zakładce „Regulaminy”.
3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany będą komunikowane na stronie www.toczeniewdrewnie.com.pl. Korzystanie przez Użytkownika
z Serwisu po wprowadzeniu zmian oznacza ich akceptację.
4. Administrator ma prawo do zaprzestania w każdym czasie świadczenia usług lub ich modyfikacji, a także wprowadzania nowych usług. Administrator powiadomi Użytkowników
o powyższych zamierzeniach.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 20 lipca 2015 r.
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