REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
NAILPRO POLAND
Mając na względzie obowiązującą Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną wprowadza się regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej jako:
Regulamin), który reguluje stosunki pomiędzy Ewą Żabińską – Lubowiecką – licencjonowanym
organizatorem Mistrzostw NAILPRO POLAND (dalej jako: Usługodawca) świadczącym usługi drogą
elektroniczną a korzystającymi z tych usług.
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I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. W ramach serwisu nailpropoland.com (dalej jako: Serwis), prowadzenia grupy
dyskusyjnej na portalu Facebook https://www.facebook.com/NAILPROPOLAND oraz
tworzonych corocznie dedykowanych wydarzeń na portalu Facebook Usługodawca
zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w zakresie i na warunkach
określonych w Regulaminie, Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Mistrzostwach
NAILPRO POLAND, Regulaminach poszczególnych konkurencji oraz Polityce
Prywatności i Polityce cookies.
2. Świadczenie przez Usługodawcę usług elektronicznych jest bezpłatne.

II.

USŁUGI ELEKTRONICZNE.
1. Usługodawca

umożliwia

za

pośrednictwem

Serwisu

korzystanie

z

usług

elektronicznych takich jak:
1) Możliwość rejestracji do udziału w Mistrzostwach NAILPRO POLAND za
pomocą interaktywnych formularzy;
2) Korzystanie z Newslettera (informacje, informacje handlowe, zaproszenia do
zawarcia umowy).

2. Usługodawca za pośrednictwem portalu Facebook prowadzi grupę NAILPRO POLAND
oraz tworzy na tym portalu dedykowane wydarzenia, w których:
1) Informuje korzystających o Mistrzostwach NAILRPO POLAND;
2) W określonych przez Usługodawcę przypadkach prowadzi Mistrzostwa
NAILPRO POLAND lub poszczególne konkurencje;
3) Informuje o sektorze beauty;
4) Zamieszcza treści reklamowe;
5) Zajmuje się moderacją prowadzonych dyskusji;
6) Zamieszcza treści istotne z punktu widzenia Usługodawcy.
III.

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH I ICH
ŚWIADCZENIA.
1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu
interaktywnego formularza umożliwiającego rejestrację w Mistrzostwach NAILPRO
POLAND i poszczególnych konkurencjach zostaje zawarta na czas oznaczony w
momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (rozpoczęcie wypełniania
formularza). Umowa ta zostaje wykonana z chwilą wysłania rejestracji, wyjścia ze
strony zawierającej formularz albo usunięcia wszystkich uzupełnionych pól
formularza.
2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na Newsletterze zostaje
zawarta z chwilą podania swojego adresu e-mail w miejscu oznaczonym jako
Newsletter i wysłaniu zgłoszenia. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Umowa

o

świadczenie

usługi

elektronicznej

polegającej

na

prowadzeniu

grupy/wydarzeń na portalu Facebook zostaje zawarta z chwilą dołączenia do
grupy/wydarzeń. Umowa zawierana jest na czas udziału korzystającego w tej
grupie/wydarzeniach.
4. Wymagania Techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca:
1) Komputer z dostępem do Internetu;
2) Dostęp do poczty elektronicznej;
3) Zalecana rozdzielczość monitora: co najmniej 1024x768 pikseli;
4) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z
włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub

nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w
wersji 8 lub nowszej;
5) Urządzenia typu smartfon - system operacyjny Android lub IOS, przeglądarka
internetowa na platformy mobilne.
5. Korzystającego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Korzystający zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
faktycznym.
7. Korzystający zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i grupy dyskusyjnej/wydarzeń
na portalu Facebook w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na
uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Usługodawcy
i osób trzecich.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje
środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa
świadczonych usług elektronicznych.
9. Regulaminy NAILPRO POLAND umieszczone są w sposób nieprzerwany na stronie
internetowej nailpropoland.com w sposób umożliwiający korzystającemu ich
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści.

IV.

ZASADY PUBLIKOWANIA OPINII.

1. Korzystający z grupy dyskusyjnej i poszczególnych wydarzeń prowadzonych/
stworzonych na portalu Facebook zobowiązany jest do stosowania się do
postanowień regulaminu i zasad funkcjonowania portalu Facebook.
2. Korzystający z funkcjonalności portalu Facebook może publikować własne opinie lub
treści innego rodzaju związane z Mistrzostwami NAILPROPOLAND lub branżą beauty.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opinie/treści korzystających.
4. Osoba publikująca opinie/treści zobowiązuje się, że nie będzie naruszać
obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich. Osoba ta ponosi pełną
odpowiedzialność za umieszczone przez siebie opinie i treści.
5. Nadesłane treści i opinie podlegają weryfikacji przez Usługodawcę pod względem
sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze bezprawnym.
6. Usługodawca

zastrzega

sobie

prawo

do

korzystających opinii lub treści innego rodzaju.

usuwania

umieszczonych

przez

V.

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych można zgłaszać
pisemnie na adres: Mistrzostwa NAILPRO POLAND, Ewa Żabińska – Lubowiecka, ul.
Mysłowicka 4 lok. 4 , 40-486 Katowice, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
biuro@nailpropoland.com ;
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w
terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba że przepisy odrębne przewidują inny
termin.
3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podane przez
korzystającego dane przy uwzględnieniu formy złożenia przez niego reklamacji.
4. W reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości
oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą
rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

VI.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
1. Korzystający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w
każdym czasie i bez wskazania przyczyn, w zakresie usług mu świadczonych poprzez:
1) Samodzielne wypisanie się z Newslettera;
2) Wyjście z grupy dyskusyjnej lub wydarzenia na portalu Facebook
prowadzonych przez Usługodawcę;
3) Przesłanie

Usługodawcy

w

formie

dokumentowej

oświadczenia

o

wypowiedzeniu usługi świadczonej drogą elektroniczną.
2. W przypadku gdyby udział w Mistrzostwach NAILPRO lub w poszczególnych
konkurencjach Mistrzostw wymagał korzystania/uczestnictwa w grupie dyskusyjnej
lub wydarzeniach na portalu Facebook – wypowiedzenie przez korzystającego
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może skutkować brakiem
możliwości udziału w Mistrzostwach w charakterze uczestnika lub utraty przez
korzystającego przymiotu uczestnika. W takiej sytuacji korzystającemu nie
przysługuje zwrot opłat poczynionych na rzecz Usługodawcy (jako organizatora
Mistrzostw).
3. Usługodawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o
świadczenie

usług

drogą

elektroniczną

w

zakresie

usług

świadczonych

korzystającemu w przypadku naruszania Regulaminu, Regulaminu Facebooka (w
zakresie grupy dyskusyjnej i wydarzeń) i w przypadku dostarczania/ publikowania/
propagowania/ popierania treści o charakterze bezprawnym. W takiej sytuacji
korzystającemu nie przysługuje zwrot opłat poczynionych na rzecz Usługodawcy (jako
organizatora Mistrzostw).
4. Powyższe działanie Usługodawcy będzie polegało na natychmiastowym zablokowaniu
lub usunięciu korzystającego ze wszystkich świadczonych mu usług (np. usunięcie z
grupy dyskusyjnej, zablokowanie wysyłki Newslettera).
5. Usługodawca i korzystający mogą również zakończyć łączącą ich umowę o
świadczenie usług elektronicznych za obustronnym porozumieniem.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach dotyczących usług elektronicznych nieuregulowanych w Regulaminie
zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
prawa.
2. W

sprawach

przeprowadzania

nieuregulowanych
Mistrzostw

lub

w

Regulaminie
poszczególnych

a

dotyczących
konkurencji

sposobu

Mistrzostw

zastosowanie mają postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa oraz
regulaminów poszczególnych konkurencji.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu - w
przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o świadczenie usług
zmieniony Regulamin wiąże korzystającego jeżeli Usługodawca opublikował
zmieniony Regulamin a korzystający nie wypowiedział umowy w terminie 7 dni od
dnia publikacji. Jeżeli zmiany Regulaminu znacznie wpływają na sposób
przeprowadzania za pomocą portalu Facebook Mistrzostw lub poszczególnych
konkurencji Mistrzostw – korzystający będący uczestnikiem ma prawo odstąpić od
umowy uczestnictwa w Mistrzostwach w terminie 7 dni od daty opublikowania zmian
co wiązać się będzie ze zwrotem uczestnikowi wszystkich poniesionych przez niego
opłat na rzecz Usługodawcy (organizatora Mistrzostw). Uczestnikowi nie przysługuje
prawo żądania zwrotu poniesionych przez niego kosztów uczestnictwa w
Mistrzostwach lub poszczególnych konkurencjach.
4. W przypadku zmian Regulaminu wpływających na zasady tylko jednej konkurencji –
uczestnikom pozostałych konkurencji nie przysługuje prawo do odstąpienia od
udziału w Mistrzostwach.

