Regulamin portalu Safo

1. Definicje
Portal - Portal Safo, znajdujący się pod adresemwww.safo.com.plJest portalem
społecznościowym, randkowym oraz publicystycznym.
Usługa - Usługa to udostępnienie funkcjonalności portalu Safo na rzecz
użytkowników. Operator nie zobowiązuje się do określenia czasu świadczenia usług,
jak i określenia zakresu usług.
Administrator – osoba mająca uprawnienia nadane przez operatora do zarządzania
portalem.
2. Rejestracja
a) Korzystanie z portalu wymaga rejestracji (nie jest to wymagane w przypadku
niektórych usług). Użytkownik zobowiązuje się do podania informacji zgodnie
z prawdą oraz prawdziwego zdjęcia twarzy. Portal będzie weryfikował adresy
e-mail. W przypadku negatywnej weryfikacji założenie konta nie będzie
możliwe.
b) Administratorzy będą sprawdzali załączone zdjęcia, w przypadku braku
poprawnego zdjęcia będzie wysyłana wiadomośd o dodaniu prawidłowego
zdjęcia, a w momencie kolejnej negatywnej weryfikacji administracja
zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika.
c) Portal Safo przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych płci żeoskiej, które
ukooczyły 18 rok życia.
d) Użytkownik zezwala operatorowi na zapisywanie i przetwarzanie podanych
przez niego danych w systemach teleinformatycznych i wykorzystywania w
celu świadczenia usług na rzecz użytkowników oraz reklamodawców zg. z
Ustawą z 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997
oraz polityką prywatności. Usunięcie danych może nastąpid poprzez
zakooczenie korzystania z serwisu lub na życzenie użytkownika zgodnie z
polityką prywatności.
e) Przy wyborze nazwy użytkownika oraz zdjęd niedozwolone jest podszywanie
się pod inne osoby oraz używania nazw, które zawierają wulgarne słowa.
f) Niedozwolone jest podawanie danych, które mogą umożliwid jednoznaczną
identyfikację użytkownika. Przykładem takiego nadużycia jest imię i nazwisko
w nazwie użytkownika lub adresie e-mail, zdjęcie dowodu osobistego, numer
pesel, numer telefonu komórkowego, adres własnej strony WWW, która
zawiera dane osobowe użytkownika.
g) Hasło użytkownika nie może byd przekazywane osobom trzecim, w wypadku
podejrzenia o udostępnianie hasła administrator może zablokowad bądź
usunąd konto.
h) Zabrania się zakładania i wykorzystywania konta w celach zarobkowych (np.
oferowania usług seksualnych oraz reklamowania produktów/usług).

3. Treści użytkownika oraz odpowiedzialnośd
a) Użytkownik publikuje wszelkie treści na własną odpowiedzialnośd.
b) Publikowane treści nie mogą naruszad polskiego prawa. Administrator ma prawo i
obowiązek pełnej kooperacji z organami ścigania.
c) Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego
treści.
d) W przypadku podejrzenia o publikowanie niezgodnych z prawem treści prosimy o
zgłoszenie ich administratorowi serwisu.
e) Administrator portalu nie jest odpowiedzialny za treści publikowane przez
użytkowników.
f) Publikowanie treści oznacza przekazanie praw autorskich do publikowanych treści
operatorowi portalu w celu udostępnieniach ich innym użytkownikom portalu.
g) Operator zobowiązuje się do przestrzegania ustawieo prywatności dotyczących
publikowanych treści. Operator nie ponosi jednak odpowiedzialności za wycieki
danych spowodowane awarią systemu lub włamaniem do niego.
i) Niedozwolone jest publikowanie treści, które mogą umożliwid jednoznaczną
identyfikację użytkownika. Przykładem takiego nadużycia zdjęcie dowodu
osobistego, numer pesel, numer telefonu komórkowego, adres własnej strony
WWW. Dla informacji, które będą mogły zostad podane będą utworzone
specjalne sekcje.
4. Powielanie treści publikowanych na portalu safo
Zabrania się kopiowania oraz rozprzestrzeniania jakichkolwiek treści znajdujących się na
portalu, jak i jego użytkowników bez wcześniejszej zgody.

5. Działania na szkodę operatora
Użytkownik zobowiązuje się, że będzie korzystał z portalu, nie podejmując żadnych
działao na szkodę operatora. Do takich działao należy jakakolwiek ingerencja w kod
strony, naruszanie dobrego imienia operatora lub portalu oraz powielanie
jakichkolwiek części portalu.
6. Netykieta
Od użytkowników wymaga się wzajemnego poszanowania (z naciskiem
dyskryminacje). Konta użytkowników, którzy łamią zasady netykiety mogą byd
zablokowane lub usunięte przez administratora.
7. Przekazywanie informacji i komunikacja

a) Użytkownik upoważnia operatora do komunikowania się z nim za pomocą poczty
elektronicznej w kwestiach związanych z portalem.
b) Pozostałe ustalenia dotyczące ochrony danych osobowych zostały zebrane w
polityce prywatności, która jest częścią tego regulaminu.
8. Zakończenie korzystania z serwisu
a) Zakooczenie korzystania z serwisu następuje przez uruchomienie procedury
usunięcia konta. Procedura dostępna jest w ustawieniach konta.
b) Zakooczenie korzystania z serwisu może nastąpid także poprzez usunięcie konta
przez administratora serwisu w skutek złamania postanowieo regulaminu lub
namawiania innych użytkowników do naruszania regulaminu. Administrator nie ma
obowiązku poinformowania użytkownika o podjęciu czynności usunięcia konta.
c) Operator zastrzega sobie prawo do usuwania kont, które nie były wykorzystywane
przez okres dłuższy niż 8 miesięcy.
9. Zmiana regulaminu
Operator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O zmianie ma
obowiązek poinformowad użytkownika za pomocą wiadomości e-mail, wewnętrznej
wiadomości, komunikatu w serwisie www.safo.com.pl. Kolejne logowanie w systemie
oznacza akceptację nowego regulaminu przez użytkownika.

