Agencja AXIR
REGULAMIN
§1
Postanowienia Regulaminu
Właścicielem serwisu AXIRAGENCJA.PL jest AXIR AGENCJA s.c. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Żelaznej 34/38 l. 130
Użytkownikami Strony mogą być:
1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby
fizyczne, które ukończyły 18-sty rok życia i nie zostały ubezwłasnowolnione
całkowicie lub częściowo).
2. osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby,
które ukończyły 13-sty, a nie ukończyły 18-ego roku życia albo osoby
ubezwłasnowolnione częściowo) pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela
ustawowego na korzystanie z Portalu – po akceptacji administratora Strony.
Przez Użytkownika rozumie się osobę, która założyła na Stronie swoje konto, stając się
stałym użytkownikiem oraz osobę, która jedynie jednorazowo odwiedza Stronę.
§2
Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania w każdej chwili zmian w treści
Regulaminu. W przypadku dokonania takich zmian, Usługodawca udostępni nową
treść Regulaminu na Stronie w odpowiedniej zakładce.
§3
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2.
3.
4.
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Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać na Stronie treści, które byłyby niezgodne
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności materiały:
zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe
obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne
przedstawiające przemoc albo materiały tematyce rasistowskiej
naruszające prawo do prywatności
zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.
propagujące zażywanie narkotyków
§4
Jedynie Użytkownik, który założył konto, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu,
może przekazywać treści fotograficzne, teksty oraz innego rodzaju informacje i
umieszczać je na Stronie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niezależnie od
tego, czy wyżej wymienione materiały zostaną opublikowane, Usługodawca nie
gwarantuje zachowania ich poufności.
Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do własnych materiałów
umieszczanych na Stronie, jednakże Użytkownik obowiązany jest przyznać
Usługodawcy wyłączną licencje do korzystania z dołączonych materiałów na
określonych polach eksploatacji wymienionych poniżej, zgodnie z treścią ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik

oświadcza, że rezygnuje z obowiązku uiszczania na jego rzecz wynagrodzenia z
tytułu korzystania z utworu.
Użytkownik upoważnia Usługodawcę do umieszczania w treści materiałów
dostarczonych przez Użytkownika (w szczególności: zdjęć, tekstów), znaków
towarów, emblematów, oznaczeń należących do Usługodawcy albo podmiotów
wskazanych przez Usługodawcę.
Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia poszczególnych komentarzy lub zdjęć
umieszczonych na Stronie przez Użytkownika Zarejestrowanego w przypadku
otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze
przedmiotowych danych lub powzięcia w jakikolwiek inny sposób wiadomości o
bezprawnym charakterze przedmiotowych danych.
§5
Użytkownik wyrażą zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez AXIR AGENCJE
s.c. w celach marketingowych.
§6
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez AXIR
AGENCJE s.c. na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych
wyłącznie w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach
komunikacji. Użytkownik w każdym momencie ma dostęp do swoich danych
osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz
do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
§7
Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny [Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.], ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.]
oraz ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [tekst
jedn. Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.].

