I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.

Portal Internetowy Funbot znajdujący się pod adresem funbot.tymbark.com., udostępniany jest Użytkownikom
przez . „MGD”- GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach zwaną dalej Usługodawcą.
Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego. Każdy
Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu
Internetowego, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią
Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego Użytkownik oświadcza i potwierdza, że
zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie
przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

2.

3.

4.

II. DEFINICJE
1.

Portal - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych
udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Usługodawcy i dostępna pod adresem
funbot.tymbark.com

2.

Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu.

3.

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu.

4.

Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności
stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO
1.

W ramach Portalu, Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,
a) korzystać z funkcjonujących w Portalu Internetowym mechanizmów informatycznych,

2.

Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi w
momencie wpisania przez Użytkownika adresu URL funbot.tymbark.com w przeglądarce internetowej,
natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez
Użytkownika Portalu
W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe. Usługodawca ma
prawo zamieszczania w Portalu w szczególności treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów
Usługodawcy. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu i
prezentowanych w nim Materiałów.

3.

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1.

Portal oraz Materiały Usługodawcy w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, podlegają ochronie
przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2.
3.

Poprzez korzystanie z utworów udostępnionych przez Usługodawcę w Portalu Użytkownicy nie nabywają
żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów.
Zamieszczając Materiały w Portalu lub udostępniając je za jego pośrednictwem Użytkownik oświadcza, że
przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz
że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być
udostępniane na łamach Portalu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich
oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1.

2.
3.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami
społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia
społecznego w Internecie , a w szczególności do niezamieszczania Materiałów:
a) popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (dyskryminacja rasowa,
etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b) wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c) powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
d) pornograficznych;
e) stanowiących działalność komercyjną, reklamową, promocyjną.
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Materiały oraz ich
dalsze udostępnianie, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób
trzecich oraz szkody z tego tytułu.

VI. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z PORTALU
Do korzystania z Serwisu konieczny jest komputer lub urządzenie mobilne (smartphone/tablet) z dostępem do
sieci Internet oraz aktualną przeglądarką internetową.
VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1.
2.
3.
4.
5.

Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z
funkcjonowaniem Portalu.
Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: funbot@tymbark.com lub listownie na
adres: . MGD”- GMW Sp. z o.o. Sp. k. ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice.
Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w
reklamacji.
Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim
Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania
sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów
konsumenckich”.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

2.
3.

4.

5.

Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane
przez właściwe polskie sądy powszechne.
Z zastrzeżeniem zdania następnego, Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez
obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w
szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Portalu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się
skuteczne w chwili ich zamieszczenia na Portal. Po ukazaniu się, pod adresem funbot.tymbark.com lub w
innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze
zmianami, gdyż korzystanie z Portalu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu
przez Użytkownika.
Niniejszy Regulamin w jest dostępny w aktualnej wersji pod adresem funbot.tymbark.com.

