Regulamin Portalu Internetowego „Bądź sobą po swojemu”

I. DEFINICJE
1. Portal Internetowy- zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych
narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością
Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920
r. 7a, 02-366 Warszawa, NIP: 9511983304 (dalej: „Remington”) dostępna pod adresem
badzsobaposwojemu.com.pl oraz w jej subdomenach.
2. Użytkownik - każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu
Internetowego
3. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, materiały audio, materiały video, materiały
multimedialne znajdujące się w Portalu Internetowym.
4. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez REMINGTON na rzecz Użytkowników
dostępne w Portalu Internetowym umożliwiające w szczególności:
przeglądanie i
zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w Portalu Internetowym
5. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego, Użytkownicy powinien zapoznać
się z treścią Regulaminu.
6. Portal Internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Niniejszy Regulamin jest dostępny do pobrania pod adresem badzsobaposwojemu.com.pl.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO
Postanowienia ogólne
1. W ramach Portalu Internetowego, Użytkownik może korzystać z Usług w miejscu i czasie
przez siebie wybranym.
2. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu
dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika adresu URL Portalu Internetowego w
przeglądarce internetowej. Do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu
Internetowym dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika Portalu Internetowego.
3. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Internetowego jest bezpłatne.

III. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Portal Internetowy oraz Materiały w nim zawarte, podlegają ochronie przewidzianej
w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa w tym w Ustawie o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.06.90.631 tekst jednolity).
2. Prawa do Materiałów przysługują REMINGTON lub podmiotom trzecim. W przypadku, gdy
przedmiotowe prawa przysługują podmiotom trzecim REMINGTON przedstawia w Portalu
Internetowym Materiały wyłącznie na podstawie odpowiednich umów zawartych z tymi
podmiotami lub obowiązujących przepisów prawa.
3. Poprzez korzystanie z Portalu Internetowego Użytkownicy nie nabywają praw
do umieszczonych w nim Materiałów poza uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących
przepisów.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Internetowego zgodnie z przepisami
prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu Internetowego treści
o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI TECHNICZNE
Do korzystania z Portalu Internetowego niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia
mającego dostęp do sieci Internet oraz aktualnej przeglądarki zasobów internetowych
umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
VI. DANE OSOBOWE
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania cookies w
zakresie Portalu internetowego znajdują się pod następującym linkiem badzsobaposwojemu.com.pl.
VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Każdemu Użytkownikowi Portalu Internetowego przysługuje prawo do złożenia reklamacji w
sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu Internetowego.
2. Reklamacje należy składać listownie na adres: Value Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa, lub drogą elektroniczną za pośrednictwem
strony https://www.facebook.com/RemingtonPolska/ .
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez
Użytkownika w reklamacji.

