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REGULAMIN STRON INTERNETOWYCH
§1
Definicje
1. Aplikacja – strony internetowe, których właścicielem jest firma PHU ELKA Radosław
Miczyński z siedzibą w Wilkanowie, ul. Kosowa 3A, 66-008 Świdnica.
2. Administrator - firma PHU ELKA Radosław Miczyński z siedzibą w Wilkanowie, ul. Kosowa
3A, 66-008 Świdnica.
3. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony internetowej.
4. Sieć Internet - to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym
za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory,
komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury
telekomunikacyjnej.
5. Przeglądarka internetowa - program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania
stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW, a także odtwarzania plików
multimedialnych, często przy użyciu dodatków, zwanych wtyczkami, w szczególności
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Safari, czy Opera.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Aplikacji
udostępnianej przez Administratora.
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym
prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
§3
Zasady dostępu do aplikacji oraz wymagania techniczne
1. Wymaga się, aby Użytkownik w celu skorzystania z aplikacji korzystał z możliwie
najnowszych wersji przeglądarek internetowych.
2. W celu prawidłowego korzystania z serwisu niezbędne jest włączenie przez Użytkownika
obsługi technologii Java Script oraz plików cookies.

§4
Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownicy mogą korzystać z Aplikacji wyłącznie przy użyciu sieci Internet oraz
przeglądarki internetowej.
2. Niedozwolone jest korzystanie z Aplikacji przy użyciu programów zewnętrznych, w tym
także programów symulujących działanie przeglądarki internetowej.
3. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownik
Aplikacji nie może obserwować, badać, ani testować funkcjonowania Aplikacji.
§5
Odpowiedzialność Administratora
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia
techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniach, systemie
teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta
Użytkownik.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań własnych Użytkownika.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Aplikacji przez
Użytkownika, a w szczególności za korzystanie z Aplikacji w sposób sprzeczny z przepisami
obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu.
4. Administrator zastrzega sobie możliwość zawieszenia korzystania z Aplikacji, z uwagi na
konieczność usunięcia zagrożenia, konserwacji, przeglądu, modyfikacji lub rozbudowy
infrastruktury technicznej lub Aplikacji.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Aplikacji z powodu siły
wyższej.
§6
Zmiany regulaminu i dostęp do regulaminu
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym
czasie.
2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany
prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność
pozostałych postanowień Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Aplikacji.
§7
Postanowienia końcowe
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach
nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną i przepisy innych ustaw.
2. Ewentualne spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu pomiędzy
Administratorem a Kancelarią, czy bezpośrednio Użytkownikiem, będą rozpatrywane
przez sąd właściwy ze względu na miejsce położenia siedziby Administratora.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

