Regulamin serwisu internetowego szalenstwozakupow.pl
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§1
POSTANOWIENIA WSTEPNE
Wydawcą i właścicielem serwisu internetowego szalenstwozakupow.pl („Serwis”),
którego dotyczy niniejszy Regulamin („Regulamin”) jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000574730, NIP: 897-14-11-483, REGON: 931051710
(„Burda”). Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed rejestracją w Serwisie
każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystając z
Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego
postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, prawa oraz obowiązki
jego Użytkowników i Burda, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie
usług drogą elektroniczną z Użytkownikami („Użytkownicy”) korzystającymi z
Serwisu jak i tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin ma
zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu, jak również do
Użytkowników dokonujących rejestracji w Serwisie bezpośrednio lub przez serwisy
trzecie. Burda udostępnia Serwis bezpłatnie użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie
korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki
przedstawione w Regulaminie. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi
warunkami. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień
Regulaminu.
Celem Serwisu jest przede wszystkim umożliwienie Użytkownikom dostępu do
informacji, zakładania konta w Serwisie oraz branie udziału w akcji Szaleństwo
Zakupów, w tym jej kolejnych edycjach, przy czym zasady udziału w akcji Szaleństwo
Zakupów reguluje odrębny regulamin akcji.
Zakup płatnych usług oferowanych w ramach Serwisu jest zarezerwowany jedynie dla
pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych
i/lub dla osób niepełnoletnich lub nie posiadających pełnej zdolności do czynności
prawnych za zgodą ich opiekunów ustawowych/prawnych, przy czym w takim
przypadku Użytkownik ten oraz osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane
są do nadzoru nad nim, ponoszą pełną odpowiedzialność za jego działania, w
szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Burda i
osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§2
WYMAGANIA TECHNICZNE
W celu prawidłowego korzystania z wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach
Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
a) urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet) z dostępnym połączeniem z siecią
Internet;
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera
dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową
usługę WWW, obsługującej język oprogramowania JavaScript oraz umożliwiającą
zapis plików
Cookie;
c) w przypadku użytkowników dokonujących rejestracji –posiadanie konta poczty
elektronicznej (adresu e-mail)
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d) Adobe Flash Player lub inna wtyczka (plugin) zainstalowana w przeglądarce
internetowej zapewniająca możliwość odtwarzania animacji wykonanej w
technologii Flash;
§3
ZAWARCIE UMOWY I REJESTRACJA W SERWISIE
Burda opracowała niniejszy Regulamin mając na uwadze m.in. ochronę prywatności
użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o
użytkownikach Serwisu oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych. Burda dba o
to, aby informacje o użytkownikach przechowywane w bazach danych Burda nie
zostały uszkodzone ani zniszczone oraz aby powierzona nam korespondencja nie
została przechwycona przez osoby postronne.
Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznawania się z większością ich zawartości (poza
zawartością wyraźnie zastrzeżoną dla zarejestrowanych Użytkowników) posiadają
wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek
formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez
Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
Część wyodrębnionych zasobów Serwisu, w tym możliwość udziału w akcji
Szaleństwo Zakupów poprzez Serwis, są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych
Użytkowników Serwisu, którzy dokonają w nim rejestracji.
Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu mogą być wszystkie osoby fizyczne, które
dokonały rejestracji i założyły własne konto w Serwisach, przy czym nieletni lub
osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, składając opisane w
niniejszym Regulaminie oraz formularzu rejestracyjnym oświadczenia i udzielając
Burda opisanych w nich praw i upoważnień oświadczają, że uzyskały stosowne zgody
przedstawicieli ustawowych/prawnych na złożenie w/w oświadczeń oraz
przekazanie praw i upoważnień.
Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i całkowicie dobrowolna. Burda umożliwia
Użytkownikom sieci Internet dokonywanie samodzielnej decyzji w zakresie
korzystania z Serwisu i zakresu takiego korzystania, w tym przekazywanych Burda
informacji o sobie.
Aby zarejestrować się w Serwisie należy wypełnić w sposób kompletny oraz wysłać
zgodnie z podanymi informacjami formularz rejestracyjny. Burda nie kontroluje ani nie
weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu
rejestracyjnym. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w
nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia
rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy
zarejestrowanym Użytkownikiem a Burda, której przedmiotem są usługi świadczone
przez Burda w ramach Serwisu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Wraz z dokonaniem rejestracji, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia
niniejszego Regulaminu oraz składa oświadczenie woli i wiedzy dotyczące znajomości
treści Regulaminu oraz spełniania wszystkich określonych w Regulaminie wobec
Użytkowników wymagań i warunków.
W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione
podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych w trakcie procesu rejestracji, Burda
może uzależnić rejestrację lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od
uwiarygodnienia jego danych przedstawionych w formularzu rejestracyjnym.
W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do przypisanego do
niego konta.
Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W
przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien
niezwłocznie zaktualizować swój profil.
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Każda osoba fizyczna może utworzyć tylko jedno konto w Serwisie,
niedopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie ani w żaden inny
sposób zbywanie swojego konta innym osobom bądź przekazywania innym osobom
hasła do swojego konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich
do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania
na konto, Użytkownik powinien korzystać z trudnych do złamania haseł, np. powinno
ono zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Użytkownik loguje się do Serwisu
korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do
Serwisu.
11.
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie konta w
sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz
postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za
sposób, w jaki korzysta z założonego przez siebie konta oraz za zamieszczane przez
siebie w serwisie treści. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest wybranym przez
Użytkownika hasłem.
12.
Burda przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia
konta Użytkownika w przypadku, gdy:
a) Użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami
prawa (w tym naruszające np. dobre obyczaje, zasady netykiety czy też dobra
osobiste) i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) zastosowany przez Użytkownika Nick (nazwa konta) narusza przepisy prawa, prawa
osób trzecich (w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne oraz prawa osobiste) i/lub
dobre obyczaje;
c) bezpieczeństwo konta Użytkownika jest zagrożone; w takiej sytuacji Burda może
uzależnić dalsze korzystanie z konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła
dostępowego do tego konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik odzyskuje dostęp
do pierwotnego konta.
13.
Jeśli Konto danego Użytkownika zostało usunięte z przyczyn wskazanych w
niniejszym Regulaminie, w szczególności określonych w pkt. 12 powyżej, Burda jest
uprawniona do umożliwienia innym Użytkownikom stosowania Loginu (nazwy konta)
należącego do Użytkownika zamkniętego konta. Po usunięciu konta nie ma możliwości
jego przywrócenia.
14.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych Użytkownika
dostępne
są
pod
następującym
adresem
:
https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny.pdf.
15.
Użytkownik, z zastrzeżeniem zdania poniższego, może w każdej chwili rozwiązać
Umowę z Burdą i usunąć konto w Serwisie przesyłając prośbę o usunięcie konta drogą
mailową na adres email podany w dziale Kontakt Serwisu, przy czym prośba musi
zostać przesłana z adresu email, który jest aktualnie powiązany z danym kontem.
Przesłanie takiego wniosku będzie równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika z
bazy danych Serwisu w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

§4
PLIKI COOKIES I ADRES IP
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Szczegółowe informacje dotyczące zasad
stosowania plików cookies dostępne są pod następującym adresem:
https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny.pdf.

2. W Serwisie prócz plików Cookie zbierane są również adresy IP użytkowników,
gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki Cookie, są one
wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy
funkcjonowania serwisu. Numery IP oraz inne dane Użytkownika mogą być
udostępnione organom prawnym w myśl przepisów prawa tym art. 18 ust. 6 ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.
1204).

§5
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik ma prawo do:
a) swobodnego przeglądania Serwisu, przy czym w niektórych wypadkach, przeglądanie
możliwe jest po uprzedniej Rejestracji;
b) posiadania własnego konta w Serwisie;
c) rezygnacji z korzystania z Serwisu oraz wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi.
2. Szczegółowe informacje dotyczące praw Użytkowników związanych z przetwarzaniem
ich danych
osobowych dostępne
są
pod następującym adresem:
https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny.pdf.
§6
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, w tym świadczonych przez Burdę
usług, lub informacje dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być
zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email podany w dziale Kontakt Serwisu lub
listownie na adres Burda wskazany w § 1 pkt. 1. Reklamacja powinna zawierać co
najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli
podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed
rozpatrzeniem reklamacji Burda zwraca się do składającego reklamację o jej
uzupełnienie we wskazanym zakresie. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane
przez Burda w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email
zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny, w przypadku braku podania przez
zgłaszającego reklamację adresu email.
2. Decyzja Burda co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa
Użytkownika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania
sądowego.
§7
ZMIANY W REGULAMINIE
Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w
zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu, Burda zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie
Regulaminu Burda powiadomi Użytkowników Serwisu poprzez informację na stronie
startowej Serwisu, do którego zastosowanie mieć będzie niniejszy Regulamin w
terminie co najmniej 30 dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez
Użytkownika ze stron Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie
równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany. W
przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie
powinien usunąć konto i/lub zaprzestać korzystania z Serwisu.
§8

KONTAKT
W przypadku pytań lub uwag Użytkowników dotyczących Regulaminu,
funkcjonowania lub warunków korzystania z Serwisu prosimy o wysyłanie ich na
adres email podany w dziale Kontakt Serwisu.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 roku.
2. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo
polskie.
3. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane
prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w
mocy.

