REGULAMIN
STRONY INTERNETOWEJ
RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

I. Postanowienia wstępne.
Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z
tytułu publikowania i przechowywania Treści Użytkownika sprzecznych z postanowieniami
zdania następnego.
Użytkownik Strony Internetowej Rady Osiedla nie może zamieszczać na Stronie treści, które
będą sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi
obyczajami, naruszające prawa R.O. i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste,
obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich,
zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do
przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, stanowiące materiały reklamowe lub
promocyjne Użytkownika lub/i innych osób lub będą zawierały linki prowadzące do wyżej
wymienionych treści.
1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze Strony Internetowej Rady Osiedla WSM
Wawrzyszew.
2. Strona jest udostępniana Użytkownikom przez Radę Osiedla WSM Wawrzyszew, Warszawa
ul.Petofiego 3
3. Strona umożliwia Użytkownikom uzyskanie i wymianę informacji i Opinii oraz prowadzenie
dyskusji pomiędzy Użytkownikami, oraz zamieszczanie i przechowywanie Treści Użytkowników w
na stronie i serwisie internetowym R.O. (hosting) i ich nieodpłatne udostępnianie innym
Użytkownikom do czytania lub/i oglądania lub/i komentowania.
4. Korzystanie przez Użytkowników ze Strony odbywa się na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie i jest równoznaczne ze:
a. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
b. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne udostępnienie mu przywilejów
związanych z korzystaniem ze strony , po spełnieniu przez Użytkownika warunków określonych w
Regulaminie.
II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.
Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania ze Strony Internetowej Rady Osiedla
WSM Wawrzyszew.
2. RO WSM Wawrzyszew - oznacza Radę Osiedla WSM Wawrzyszew w składzie osobowym
podanym na stronie internetowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Petofiego 3
3. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą ze Strony na podstawie Regulaminu. Osoba
fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
oraz
b. korzysta ze Strony w celach nie związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą,
w celach niezarobkowych i w celach nie związanych z działalnością promocyjną lub reklamową
Użytkownika lub/i Treści Użytkownika lub/i innych osób.
4. Strona - oznacza stronę internetową prowadzoną przez R.O. WSM WAWRZYSZEW o adresie
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adresem internetowym www.rada-osiedla-wawrzyszew.pl lub równoważnym.
5. Plik - oznacza plik elektroniczny zawierający zdjęcie lub grafikę.
6. Formularz - oznacza Strony internetowe w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi
założenie Konta ,a także korzystanie z funkcjonalności Strony
7. Narzędzia internetowe - oznaczają oprogramowanie, Interfejs i Formularze udostępniane
Użytkownikowi w sieci Internet w celu korzystania z funkcjonalności Strony. Wszystkie Narzędzia
internetowe są zautomatyzowane i obsługiwane przez odpowiednie oprogramowanie.
8. Funkcjonalności Strony - oznaczają dostępne na stronie formy i możliwości (w tym techniczne)
wymiany informacji i Opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, zamieszczania
i przechowywania Treści Użytkowników na stronie R.O. oraz ich nieodpłatnego udostępniania
innym Użytkownikom do czytania lub/i oglądania lub/i komentowania.
9. Zablokowanie Użytkownika - oznacza stan, w którym Użytkownik nie może z przyczyn
określonych w Regulaminie korzystać z funkcjonalności Strony wymagających założenia Profilu na
Stronie.
10. Zablokowanie Treści Użytkownika - oznacza stan, w którym Treści Użytkownika nie są
dostępne z przyczyn określonych w Regulaminie lub/i właściwych przepisach prawa.
11. Strona internetowa - stanowi prezentację danych, przesyłanych częściowo lub w całości przez
Internet, odczytywanych przy pomocy specjalnego oprogramowania, nazywanego "przeglądarką
internetową" lub za pośrednictwem innego oprogramowania i sprzętu umożliwiającego odbiór
takich danych. Strona internetowa może zawierać w szczególności tekst, pliki graficzne, pliki
multimedialne.
12. Wpis - oznacza wypowiedź zamieszczoną na Forum przez Użytkownika wraz z Plikiem lub bez
Pliku.
13. Forum - oznacza powierzchnię Strony, na której zamieszczane są Wpisy i Opinie
Użytkowników, wyodrębnioną ze względu na określony temat tych Wpisów i Opinii.
14. Forum - oznacza powierzchnię przeznaczoną na Stronie przez R.O, do wymiany poglądów i
opinii , którego tematykę może zaproponować R.O.
15. Treści - oznaczają wszelkie treści zamieszczane, prezentowane, udostępniane przechowywane
przez Użytkowników na stronie R.O. w tym Wpisy, Opinie, Pytania, Pliki oraz wszelkie dane i
informacje.
16. Opinie - oznaczają opinie zamieszczane przez Użytkowników na stronie internetowej R.O. wraz
z dołączonymi do nich Plikami lub bez Plików.
III. Zakres korzystania ze Strony Internetowej Rady Osiedla
1. Strona R.O. umożliwia Użytkownikom:
a. wymianę informacji i Opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, w
szczególności poprzez dokonywanie Wpisów na forum, dodawanie komentarzy.
b. zamieszczanie, publikowanie i przechowywanie Treści Użytkowników na Stronie do
czytania lub/i oglądania lub/i komentowania;
2. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Strony R.O. jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że
Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi
telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji (operatorzy telekomunikacyjni) z
tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i
regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym
wynagrodzenie to nie jest pobierane przez R.O. i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie ze
Strony.
3. Niezależnie od postanowień punktu III.3 Regulaminu, korzystanie z funkcjonalności Strony
może zostać uzależnione od dokonania określonych czynności przez Użytkownika, o czym
Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem przy próbie skorzystania z tych
Funkcjonalności.
4. Opinie i Wpisy zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie powinny być zgodne z tematyką
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Forów. Dane i informacje dotyczące Użytkownika prezentować powinny wyłącznie osobę
Użytkownika, który je zamieszcza.
5. Wpisy, Pytania i Opinie publikowane będą na stronie wraz z nickiem Użytkownika.
6. Rada Osiedla nie ponosi odpowiedzialności za treść porad/odpowiedzi/opinii, w szczególności
za skutki zastosowania się Użytkownika do treści dokonanego Wpisu .
7. Pola odpowiednich Formularzy służących do korzystania ze Strony mogą zostać ograniczone pod
względem ilości znaków, jakie Użytkownik będzie mógł zamieścić w polu, o czym Użytkownik
zostanie poinformowany przy korzystaniu z tych Formularzy.
8. Treści Użytkownika zamieszczane i przechowywane przez Użytkownika na Stronie mogą być
nieodpłatnie oglądane lub/i czytane lub/i oceniane lub/i komentowane przez innych Użytkowników.
9. Treści Użytkownika zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są na stronie w
imieniu własnym Użytkownika, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. R.O. nie ponosi
odpowiedzialności za zawartość Treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i
udostępnianych przez Użytkowników
10. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony, a w szczególności zaakceptowanie postanowień
Regulaminu, jest równoznaczne z:
a. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że Treści zamieszczane i
przechowywane przez Użytkownika na stronie mogą być oglądane lub/i czytane lub/i oceniane
lub/i komentowane przez innych Użytkowników, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w
Regulaminie;
b. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne oglądanie lub/i czytanie lub/i ocenianie
lub/i komentowanie Treści Użytkownika przez innych Użytkowników, z zastrzeżeniem ograniczeń
określonych w Regulaminie;
c. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na publikację Treści Użytkownika wraz z nickiem
Użytkownika;
11. W przypadku, gdy Treści Użytkowników naruszać będą postanowienia Regulaminu, przepisy
prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego albo utrwalone
zostaną z błędami, dostęp do takich Treści będzie blokowany (uniemożliwiany), a następnie Treści
te mogą być usuwane ze strony zgodnie z zasadami określonymi w punkcie V.16. Regulaminu.
12. Typ i rozmiar Plików, jakie Użytkownik może zamieszczać, są wskazane na stronie . Pliki
Użytkowników o rozmiarze większym niż wskazana na Stronie lub w nie akceptowanym formacie
nie będą przechowywane. Złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest równoznaczne ze
złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wyrażeniu zgody na zapisywanie, za pomocą
Narzędzi internetowych, Plików dostarczonych przez Użytkownika w postaci plików o innym
formacie. Użytkownik akceptuje, że zmiana formatu odbywa się automatycznie
IV. Rejestracja Użytkowników Forum na Stronie.
1. Założenie Profilu na Stronie wymaga dokonania następujących czynności (wszystkie warunki
będą musiały zostać spełnione łącznie):
a. podania adresu poczty elektronicznej Użytkownika w Formularzu
b. zaakceptowania postanowień Regulaminu
2. Wypełnienie odpowiednich Formularzy związanych z korzystaniem z Serwisu odbywa się w
oparciu o następujące zasady:
a. dane wpisane do Formularzy powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia
Formularze i być zgodne z prawdą;
b. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularzy jest wyłącznie
Użytkownik;
3. Korzystanie ze Strony, jest równoznaczne z :
a. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i akceptacji wszystkich
postanowień Regulaminu;
b. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w odpowiednich Formularzach
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związanych z korzystaniem ze Strony są zgodne z prawdą;
4. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub usunięcie danych obowiązkowych
w czasie korzystania ze Strony uprawnia Radę Osiedla do zablokowania Użytkownika.
V. Prawa i obowiązki Użytkownika.
1. Rada Osiedla dołoży starań, aby korzystanie ze Strony było możliwe dla Użytkowników
wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów
oraz typów połączeń internetowych. Jednakże R.O. nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda
kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie ze Strony. Ponadto Narzędzia internetowe
Strony mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika.
2. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do Treści zamieszczanych przez niego na
Stronie. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane
przez Użytkownika prawo do Treści zamieszczanych przez niego na Stronie oraz prawo do
zezwalania na oglądanie lub/i czytanie tych Treści przez innych Użytkowników na warunkach
określonych w Regulaminie jest niczym nieograniczone.
3. Użytkownik nie może zamieszczać na Stronie treści, które będą zawierały treści sprzeczne z
obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające
prawa R.O. i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające
groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę,
narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny,
stanowiące materiały reklamowe lub promocyjne Użytkownika lub/i innych osób lub będą
zawierały linki prowadzące do wyżej wymienionych treści. Użytkownik zobowiązany jest do
naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania
Treści Użytkownika sprzecznych z postanowieniami zdania poprzedniego.
4. Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie w przyszłości jego Wpisów, Pytań lub/i Opinii (lub
ich skrótów) w dowolnej formie poza Stroną internetową. Wpisy i Opinie Użytkownika (lub ich
skróty) mogą być publikowane wraz z nickiem Użytkownika. Z tytułu publikacji określonej w
niniejszym punkcie Regulaminu, Rada Osiedla nie jest zobowiązana do zapłaty na rzecz
Użytkownika żadnego wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie.
VI. Rezygnacja z korzystania z Forum na Stronie.
1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania ze Strony.
VII. Zakres odpowiedzialności i prawa R.O.
1. R.O. jest uprawniona do spowodowania przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu ze
Strony lub/i jego poszczególnych Narzędzi internetowych, jeżeli jest to spowodowane:
a. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
b. przyczynami niezależnymi od R.O. (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
2. R.O. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez
Użytkownika lub osoby trzecie w związku korzystaniem ze Strony i zamieszczaniem Opinii
3. R.O. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu,
oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od R.O.
4. R.O. nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez
osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego haseł i loginu.
5. R.O. nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za
pośrednictwem sieci Internet oraz za Treści zamieszczone przez Użytkowników na Stronie w w tym
za jakiekolwiek dane i informacje.
6. R.O. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami
Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego ze Strony, za korzystanie
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przez niego ze Strony w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami
Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
7. R.O. zastrzega sobie prawo do udostępniania posiadanych danych Użytkownika, jeżeli
obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów
prawa.
8. R.O. zastrzega sobie prawo do zmian szaty graficznej Serwisu oraz rozbudowy lub/i zmian form
lub/i zakresu korzystania z Serwisu, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
9. R.O. zastrzega sobie prawo do rezygnacji z prowadzenia Strony (zamknięcia Strony) lub
rezygnacji z udostępniania poszczególnych Funkcjonalności Strony. W przypadku rezygnacji przez
R.O. z udostępniania Funkcjonalności Strony, korzystanie z tej Funkcjonalności z chwilą upływu
terminu wskazanego w zdaniu poprzednim zostanie zablokowane, a wszelkie Treści Użytkowników
w niej zamieszczone zostaną usunięte, za wyjątkiem Treści zabezpieczonych na żądanie
uprawnionego organu na podstawie przepisów prawa.
10. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest
prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
VIII. Korespondencja.
1. R.O. kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem ze Strony na adres poczty
elektronicznej wskazany R.O. przez Użytkownika .
2. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem
ze Strony na adres poczty elektronicznej: ro_wsm_wawrzyszew_xl@o2.pl
IX. Reklamacje.
1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem ze Strony
poprzez email do R.O. Wawrzyszew
X. Zmiany Regulaminu.
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej Stronie Internetowej Rady
Osiedla Wawrzyszew.
2. R.O. zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po
opublikowaniu tych zmian na Stronie Internetowej (w szczególności poprzez opublikowanie treści
Regulaminu zawierającego zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w zakresie, w jakim jest to
dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.
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