Regulamin korzystania z serwisu Oleoo.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Wortal internetowy Oleoo.pl, na który składają się w szczególności Usługi zdefiniowane w
rozdziale II Definicje udostępniany jest Użytkownikom przez grupę osób pełniących funkcję
wydawcy i administratora serwisu oeloo.pl.
2. Wydawcą serwisu internetowego www.oleoo.pl jest grupa osób specjalizująca się w branży
motoryzacyjnej,
która
poświęca
wolny
czas
na
promowanie
wiedzy
z zakresu olei silnikowych oraz tematów pokrewnych.
3. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Wortalu oraz korzystania z jego zasobów,
w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika i wydawcy serwisu związane z
oferowaniem i z korzystaniem z Usługi.
4. Serwis internetowy znajdujący się pod domeną www.oleoo.pl jest platformą informatyczną za
pośrednictwem, której prezentowanie są opinie i poglądy autorów artykułów, które tworzone
są w wyniku zdobytej wiedzy twórców, jak również zapożyczonej ze źródeł internetowych i
literatury naukowej. Serwis umożliwia dokonywanie wymiany opinii i informacji pomiędzy
użytkownikami.
5. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, jak również osoba małoletnia posiadająca zgodę przedstawiciela
ustawowego. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
6. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem
Wortalu Internetowego Oleoo.pl poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób
trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty
określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a
Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych
pomiędzy Użytkownikiem, a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi
odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.
7. Przed rozpoczęciem korzystania z Wortalu Internetowego Oleoo.pl, Użytkownicy są
zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Wortalu
Internetowego Oleoo.pl Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące
w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe
sądy polskie.

II. DEFINICJE
1. Wortal Internetowy Oleoo.pl – serwis, platforma internetowa składająca się ze stron i innych
narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością
grupy osób pełniących funkcję wydawcy i administratora serwisu oleoo.pl i dostępna pod
adresem www.oleoo.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują tejże grupie
osób.
2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Wortalu Oleoo.pl oraz usług
dostępnych w Wortalu Oleoo.pl.
3. Partner - każdy podmiot współpracujący z Oleoo.pl, których materiały są udostępniane na
stronach serwisu Oleoo.pl.
4. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników
dostępne w Wortalu Oleoo.pl.
5. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w
szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

III. Prawa autorskie

1. Właścicielem Wortalu Oleoo.pl jest grupa osób i wszelkie prawa, w tym autorskie prawa
majątkowe i prawa do baz danych dostępnych w serwisie internetowym www.oleoo.pl
przysługują wydawcy serwisu oraz podmiotom, których materiały - na podstawie współpracy z
wydawcą Serwisu Oleoo.pl - są udostępniane na stronach tego serwisu.
2. Wortal Oleoo.pl oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych,
ich wybór i zestawienie w Wortalu Oleoo.pl, podlegają ochronie przewidzianej w
obowiązujących
w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca
2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Wortalu Oleoo.pl
Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz
danych.
4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Wortalu Oleoo.pl oraz
utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku
przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie
baz danych.

5. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie opisanych
wyżej materiałów bez pisemnej zgody wydawcy serwisu. Zabronione jest również
wykorzystanie jakichkolwiek Materiałów oraz elementów kodu lub struktury strony w celu
tworzenia dzieł pochodnych w celach innych, niż dozwolony użytek osobisty. W szczególności
niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z materiałów zamieszczonych na
Wortalu oraz szaty graficznej Wortalu w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na
gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego oraz
postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności, bez zgody wydawcy Wortalu,
zabronione jest:
a. zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub
udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej
poza dozwoloną prawem;
b. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do
obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
c. umieszczanie odesłań do Portalu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było
poznanie źródła pochodzenia materiałów;
d. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od
przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania;
e. dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania
oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Wortalu lub jego części, a
także poszczególnych baz danych udostępnianych na jego stronach.

6. Wydawca serwisu zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych,
a także podejmowania kroków związanych ze ściganiem karnym przestępstw związanych
z bezprawnym przywłaszczaniem jej praw i jej partnerów oraz praw osób trzecich.

IV. Usługi informacyjne

1. Przedmiotem usług informacyjnych Wortalu Oleoo są informacje zawarte w zasobach serwisu,
w tym w szczególności relacje dotyczące aktualnych wydarzeń z branży motoryzacyjnej, materiały
autorskie pochodzące z Wortalu, materiały pochodzące od użytkowników Wortalu oraz materiały
pochodzące od innych podmiotów.

2. Materiały autorskie Wortalu oraz inne materiały zawarte w serwisie są udostępniane na
żądanie użytkownika, polegające na wpisaniu określonego adresu strony internetowej Wortalu
zawierającej żądany materiał, skorzystaniu z wyszukiwarki zasobów Wortalu albo
na skorzystaniu z przekierowania znajdującego się w Wortalu.
3. W ramach Wortalu Oleoo.pl 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, niezależnie od rodzaju i sposobu
działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez
strony internetowe Wortalu Oleoo.pl lub w ramach usług telekomunikacyjnych za
pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub
za pośrednictwem kanałów RSS;

b) zamieszczać Materiały w postaci treści w celu ich prezentowania w Wortalu Oleoo.pl
w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi wystawiania ocen i opinii polegającej na
udostępnianiu Użytkownikowi bazy ocen i opinii o olejach silnikowych.;
c) zamieszczać Materiały w postaci treści w celu ich prezentowania w Wortalu Oleoo.pl
w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi forum
d) zamieszczać Materiały w postaci treści i zdjęć w celu ich prezentowania w Wortalu
Oleoo.pl w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi ogłoszeń
e) korzystać z wyszukiwarek itp.;
f) korzystać z Serwisów Społecznościowych umożliwiających prezentację osoby
Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi
Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach czatów,
forów dyskusyjnych itp.;
4. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Wortalu Oleoo.pl odbywa się na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych
regulaminach, jeśli takie występują.
5. Na Wortalu Oleoo.pl prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści
reklamowe. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Wortalu Oleoo.pl treści reklamowych
dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których
mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Wortalu Oleoo.pl i prezentowanych
w nim Materiałów.
6. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Wortalem Oleoo.pl prosimy kierować na
adres: oleoo@oleoo.pl

V. Prawa i obowiązki użytkownika
1.
2.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Wortalu Oleoo.pl zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego
Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie
Użytkownikowi niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie treści:
a)propagujących totalitarne ideologie oraz metody i praktyki działania nazizmu, faszyzmu
i komunizmu, dopuszczających nienawiść na tle rasowym, narodowościowym lub religijnym,
stosowanie przemocy oraz propagujących inne treści sprzeczne z prawem, zasadami
współżycia społecznego lub naruszające dobra osobiste osób trzecich;
b)o tematyce erotycznej lub pornograficznej, jeżeli nie posiadają strony informacyjnej o ich
charakterze wraz z pouczeniem o zakazie dostępu do nich przez osoby niepełnoletnie;
c)naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej czy też
zachęcających do łamania tych praw, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub
materiałów mogących służyć ich naruszeniu;
d)których istotę stanowią programy partnerskie;
e)których istotę stanowi wyświetlanie odnośników do innych stron internetowych lub Serwisów
(tzw. "farm linków");
f)stanowiących subdomenę większych stron internetowych, chyba że prezentują one odrębną
treść lub tematykę;

g)wprowadzających w błąd co do ich rzeczywistej tematyki i treści;
h)zawierających wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
obrażających inne osoby;
i)promujące inne strony internetowe, reklamowej i promocyjnej.
3.

Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych
autorskich, ani dóbr osób trzecich.

4.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Wortalu
Oleoo.pl Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub
dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Wortalu Oleoo.pl treści o charakterze
bezprawnym.

5.
6.

praw

Użytkownik, umieszczając na serwisie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na
wgląd w te informacje przez innych Użytkowników.

VI. Prawo i odpowiedzialność usługodawcy
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Wortalu Oleoo.pl, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego
skutki;
b) materiały, w tym komentarze, treść opinii, zamieszczane w Wortalu Oleoo.pl przez Użytkowników;
c) materiały pochodzące z innych źródeł dotyczących naszych partnerów bądź też nie.
d) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub
postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
f) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Wortalu Oleoo.pl, ani za skutki ich
wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
g) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach
Wortalu Oleoo.pl;
h) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy,
w szczególności spowodowane siłą wyższą.
i) Dodatkowo wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za
zawartość witryn, które
zamieszczają odnośniki do naszego serwisu oraz witryn, do których zamieszczone są odnośniki
na stronie serwisu.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za
korzystanie przez Użytkownika z Wortalu Oleoo.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego
Regulaminu lub przepisami prawa.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika
spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu
Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
4. Redakcja serwisu stara się prowadzić serwis najstaranniej, jak potrafi oraz dokłada wszelkich
starań, aby serwis działał nieprzerwanie. Jednak zastrzegamy sobie prawo do czasowej przerwy lub
ograniczenia dostępności do zasobów serwisu z przyczyn technicznych oraz z przyczyn niezależnych
od wydawcy Wortalu Oleoo.pl.
5. Wydawca serwisu ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w wyniku naruszenia
Regulaminu lub przepisów prawa polskiego, europejskiego oraz międzynarodowego przez

Użytkownika. Jeżeli naruszenie Regulaminu lub przepisów prawa spowoduje wyrządzenie szkody
osobom trzecim, Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia tych szkód jeżeli osoba poszkodowana
wystąpi o odszkodowanie do Wydawcy, a ponadto Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu
wszelkich kosztów poniesionych przez Wydawcę Wortalu z tej przyczyny, a w szczególności kosztów
postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego.

VII. Polityka coockies
Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu końcowym
użytkownika (komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są
odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o
użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania serwisu lub jakiekolwiek
inne dane przydatne twórcom do stworzenia lepszego serwisu.
Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili
możesz je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików
cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.
Pliki cookies nie zagrażają systemowi Twojego komputera. Wykonują one bezimienną identyfikację,
zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas
przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.
1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Wortalu Oleoo.pl w komputerze Użytkownika
zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików
„cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Wortalu Oleoo.pl. W plikach "cookies"
znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies
nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
3. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:
- sesyjne – znajdują się na Twoim urządzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej lub
zamknięcia przeglądarki albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej
przeglądarce internetowej,
- stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w
opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

VIII. Warunki techniczne
1. Do korzystania z Usług w Wortalu Oleoo niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia
mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej
wyświetlanie stron WWW. System teleinformatyczny, z którego korzysta klient powinien posiadać
następujące minimalne wymagania technicznych:
- Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowsza z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
- Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowsza z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
- minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

IX. Postanowienia końcowe
1. Treści zawarte na Wortalu Oleoo mają charakter wyłącznie informacyjny i w ten sposób
powinny być traktowane.
2. Wydawca dołoży należytej staranności w celu realizacji usługi Wortalu Oleoo na rzecz
Użytkowników.
3. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje dotyczące Serwisu, jak również dotyczące
Regulaminu, prosimy kierować drogą mailową na adres: oleoo@oleoo.pl
4. Wydawca Wortalu Oleoo ma prawo dokonywać zmian niniejszego „Regulaminu korzystania z
Wortalu Oleoo w każdym czasie, a zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach
Wortalu Oleoo.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w
szczególności – oprócz aktów prawnych wskazanych w treści poprzedzającej Regulaminu –
zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu cywilnego.
6. Niniejszy „Regulamin korzystania z portalu internetowego oraz wszystkie jego zmiany
wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Wortalu Oleoo.

