Regulamin strony Pub Quiz.pl

§1
Postanowienia ogólne
1. Ustalone zostają zasady prowadzenia portalu Pub Quiz.pl
2. 1. Administratorem strony internetowej jest firma Fabryka Quizów, z siedzibą w
Bydgoszczy, ul. Beskidzka 1/49, 85-166 Bydgoszcz.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z
dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego
oraz innych ustaw.
4. Regulamin dotyczy portalu Pub Quiz.pl , na który składa cześć informacyjna oraz sklep
internetowy. Regulacje dotyczące sklepu internetowego zamieszczono w odrębnym
regulaminie.
§2
Zakładanie konta użytkownika
1. Każdy użytkownik serwisu może posiadać własne konto użytkownika, w którym zawarte
są dane teleadresowe użytkownika.
2. Konto daje możliwość, zamawiania w sklepie internetowym, umieszczania komentarzy w
galerii, wypełniania ankiet i opinii.
3. Rejestracja użytkownika może odbyć się tylko przez stronę Pub Quiz.pl
4. Pełna aktywacja konta, możliwa jest po weryfikacji za pomocą poczty
elektronicznej( należy aktywować przysłany przez portal link)
§3
Zawartość serwisu
1. Za zawartość stron, zarówno ogólnoinformacyjnych, znajdujących się na serwerze www
odpowiada osoba sprawująca merytoryczną opiekę nad serwisem www.
2. W przypadku strony Pubquiz.pl i sklepu internetowego, osobą odpowiedzialną jest
właściciel przedsiębiorstwa Fabryka Quizów
3. Wyznaczona osoba jest odpowiedzialna za treść umieszczanych informacji oraz za
obsługę techniczną strony.
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Strony serwisu www nie mogą zawierać
reklam i innych treści o charakterze komercyjnym (z wyjątkiem sponsoringu);
treści naruszających obowiązujące prawo;
pornografii;
wulgaryzmów;
odnośników do stron zawierających powyższe treści.
§4
Polityka prywatności

1. W odniesieniu do danych Użytkownika, które udostępnia on, dokonując rejestracji
przedsiębiorstwo Fabryka Quizów, zwana dalej firmą, jest administratorem danych w
rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.
(Dz.U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
2. Wszystkie gromadzone przez ww. firmę, dane osobowe będą przetwarzane w celach
marketingowych, jak również w celu przekazywania za pomocą środków komunikacji

elektronicznej informacji handlowej związanej z działalnością serwisu PubQuiz.pl. W
ramach powyższego dane osobowe Użytkowników Portalu internetowego będą
przetwarzane wyłącznie przez ww. firmę.
3. Wszelkie dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób
zgodny z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych z
29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
4. Użytkownik Portalu internetowego ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz
do ich poprawienia
§5
Obowiązywanie regulaminu
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w Portalu internetowym
PubQuiz.pl i stanowi wyczerpującą treść umowy z Użytkownikiem o świadczeniu usług
drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego.
2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści tych zmian Użytkownicy zostaną
powiadomieni za pośrednictwem Portalu internetowego PubQuiz.pl.
3. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez
wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Portalu
internetowego.

