Strona

1. Niniejszy regulamin określa sposób korzystania z usług ADMINISTRATORA SERWISU
panoramy.bialkatatrzanska24.pl (firmy U Ciwersa, ul. Grapa 34a, 34-405 Białka
Tatrzańska) przez firmę zamawiającą usługę zwaną dalej KLIENTEM.
2. Administrator świadczy usługi w zakresie wyświetlania prezentacji obiektów
noclegowych, usługowych, gastronomicznych oraz wpisów dotyczących atrakcji,
wydarzeń, infrastruktury.
3. Korzystanie z usług jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu.
4. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi
klienta.
5. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za
które klient uiścił opłatę abonamentową przez okres, na który klient się zobowiązał.
O ile nie doszło do naruszeń niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.
6. Roczny abonament naliczany jest od dnia podpisania umowy.
7. Klient podpisując umowę wyraża zgodę na umieszczanie wpisu na stronie
panoramy.bialkatatzranska24.pl który zawiera takie informację i grafiki jak: Nazwa
obiektu, adres, e-mail, telefon, adres www, krótki opis, logo, miejsce na mapie oraz
zdjęcia obiektu.
8. Klient wyraża zgodę na możliwość korzystania z loga oraz zdjęcia obiektu w celu
utworzenia reklamy na stronie panroama.bialkatatrzanska24.pl
9. Klient deklaruje, że wszelkie potrzebne materiały umieszczone w punkcie 2 i 3
udostępni Administratorowi dla potrzeb reklamy.
10. Administrator może zmienić informacje i grafiki wymienione w punkcie 2 tego
regulaminu jeśli nie będą ściśle związane z obiektem lub nie będzie pasować do
kategorii naszego wpisu.
11. Administrator zobowiązuje się do poinformowania klienta w przypadku zmiany
treści jego reklamy w celu jej akceptacji.
12. Administrator deklaruje, że zainstaluje za darmo specjalny kod systemu panoramy
na stronie klienta (jeśli taką posiada) z jego indywidualną wizytówką.
13. Klient nie ma obowiązku umieszczania kodu panoramy, o którym mowa w pkt 12 na
własnej stronie www.
14. Specjalny kod umieszczony na stronie Klienta będzie działał na zasadzie okienka
(iframe), który będzie otwierał panoramę bezpośrednio pobraną ze strony
panorama.bialkatatrzanska24.pl i zawierał tylko wpis wraz z oznaczeniem obiektu
Klienta. Dodatkowo kod będzie zawierał znaczniki html, js, css oraz aktywny link.
Tylko oryginalny kod wraz z linkiem do strony panorama.bialkatatrzanska24.pl lub
bialkatatrzanska24.pl uważa się za zgodny.
15. Samodzielne korzystanie z kodu i modyfikowanie go bez zgody Administratora jest
zabronione.
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16. Klient zobowiązuje się w celu instalacji kodu panoramy, że udostępni potrzebne w
tym celu hasła i loginy do swojej strony www (panel administracyjny, ftp).
17. Administrator może odmówić instalacji kodu w przypadku, gdy strona internetowa
Klienta nie spełnia wymogów technicznych lub Klient nie chce udostępnić wszelkich
potrzebnych do tego informacji.
18. Administrator deklaruje, że nie będzie udostępniał żadnych danych dostarczonych
przez klienta zapisanych w punkcie 16 w celu instalacji kodu panoramy na stronie
www.
19. Administrator deklaruje, że poza wymienionymi danymi w punkcie 7, nie gromadzi i
nie udostępnia osobą trzecim żadnych informacji i danych.
20. Korzystanie ze wszystkich materiałów, które znajdują się na stronie
panorama.bialkatatrzanska24.pl bez zgody Administratora jest zabronione.
21. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
a. podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez klienta
b. braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Administratora
c. niedotrzymania warunków niemniejszego regulaminu przez klienta
d. kataklizmów (np.: powódź, huragan, itp.)
e. działania czynników i osób trzecich (awarie sprzętu, kabla lub
oprogramowania w sieci)
22. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług
Administrator zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich klientów z
odpowiednim wyprzedzeniem.
23. Rezygnacja z usług świadczonych przez Administratora przed upływem ważności
abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.
24. Wysokość opłaty abonamentowej określana jest w cenniku, który znajduje się w
załączniku do umowy.
25. Właścicielem strony jest firma „U Ciwersa” Maria Dziubas z siedzibą w Białce
Tatrzańskiej ul. Grapa 34a. NIP: 736-109-00-11, tel. +48 600 99 24 83, e-mail:
biuro@stronyuciwersa.pl

