REGULAMIN
I INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem
www.testy.obozyzeglarskie.com, zwanego dalej „serwisem”.
2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym serwisie (poprzez
zarejestrowanie się), osoba taka staje się jego użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym regulaminem oraz polityką prywatności, w pełni
akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania - w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się
z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług serwisu, a administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług oferowanych
w serwisie.
3. Właścicielem i administratorem serwisu jest Szkoła Żeglarstwa Szekla spółka pod firmą Essentiel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdańsku, adres: ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk, NIP 5833111708, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy
Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000365275, zwana dalej „administratorem”.
4. Do korzystania z serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron www, a także posiadanie
skrzynki pocztowej e - mail oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Do prawidłowego funkcjonowania serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron www obsługującego technologię plików
„cookies” - w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co
administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików
„cookies”. Technologia plików „cookies” polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających serwis plików
z informacjami służącymi do personalizacji usług serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w serwisie.
6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie do świadczenia usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
II PRZEDMIOT SERWISU
1. Przedmiotem serwisu jest baza pytań egzaminacyjnych na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego.
III KORZYSTANIE Z SERWISU
1. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i dozwolone tylko na użytek prywatny. Użytkownik nie ma możliwości (zabronione jest) powielania plików produktu,
kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np.
formatu pliku) lub innego modyfikowania plików (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takich plików,
udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z administratorem tylko
w formie pisemnej.

2. Wszelkie materiały udostępniane na łamach serwisu podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994
Nr 24 poz. 83).
3. Przesyłając lub umieszczając dane w serwisie, użytkownik udziela administratorowi nieograniczonej terytorialnie, bezpłatnej, zbywalnej licencji na
korzystanie z danych.
4. Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do własnych danych.
5. Licencja, o której mowa w punkcie III, ustępie 3 wygasa w momencie usunięcia danych przez użytkownika.
6. Użytkownik aby usunąć swoje dane z serwisu musi wysłać maila z taką prośba na adres biuro@obozyzeglarskie.com. Po otrzymaniu takiego maila
administrator serwisu bezzwłocznie usunie dane użytkownika z serwisu.
7. Dostęp do niektórych treści i funkcji serwisu jest dostępny tylko po założeniu konta.
8. Użytkownik może założyć konto korzystając z formularza rejestracji konta dostępnego pod adresem www.testy.obozyzeglarskie.com
9. Hasło do konta użytkownik musi utrzymywać w poufności.
IV PYTANIA
1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem serwisu mogą być
zgłaszane przez użytkowników poprzez zgłoszenie administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów serwisu lub użytkownika, przesłane drogą
elektroniczną na adres korespondencyjny administratora: biuro@obozyzeglarskie.com
2. Zgłoszenia będą na bieżąco rozpatrywane przez administratora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak
administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości regulaminu,
niezastosowania się przez użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach serwisu.
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych
o użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu
wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
2. Administrator jako właściciel i zarządca serwisu dołoży wszelkich starań, aby serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały
w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub
niedozwoloną ingerencją użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące serwis.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub
przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym użytkowników.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych administratora, spowodowanych
awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
5. Wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą
publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na łamach serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
6. Po ukazaniu się na stronach serwisu informacji o zmianach w regulaminie, użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż
zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptacją nowej treści regulaminu
przez użytkownika.
7. W przypadku niezaakceptowania zmian w regulaminie, użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z serwisu.
8. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego
funkcjonowania w serwisie.
9. Administrator dołożył wszelkich starań, aby zawarte w produkcie informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza całkowitą odpowiedzialność za
działanie produktu.

