Regulamin Serwisu informacyjnego Kolumna24
Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie
informacyjnym Kolumna24 prowadzonym przez Usługodawcę pod adresem kolumna24.pl.
Usługodawcą jest Marter Marcin Jankowski dostępny pod adresem 98100 Łask przy ulicy
Kasztanowa 6, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności
gospodarczej podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej wpisany pod numer NIP: 8311571950, REGON: 363989805 zwany także
zamiennie "Usługodawcą".
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu: +48 696 426 746. Koszt
połączenia za minutę zgodnie ze stawkami operatora. Dodatkowo możliwy jest kontakt
poprzez adres poczty elektronicznej: 
redakcja@kolumna24.pl
.
§ 1 Definicje
1. Regulamin
 niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą
elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1204 ze zm.).
2. Usługodawca
 oznacza podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną za
pośrednictwem Serwisu informacyjnego na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie. Usługodawcą jest Marter Marcin Jankowski dostępny pod adresem
98100 Łask przy ulicy Kasztanowa 6, prowadzący działalność na podstawie
jednoosobowej działalności gospodarczej podlegający wpisowi do Centralnej
Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej wpisany pod numer NIP:
6758909988, REGON: 4536721.
3. Serwis, Serwis informacyjny, Serwis informacyjny Kolumna24
 serwisy internetowe i
usługi elektroniczne udostępnione i stworzone przez Usługodawcę w domenie
internetowej kolumna24.pl i jej subdomenach a także w innych domenach i
subdomenach należących do Usługodawcy.
4. Użytkownik
 oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu informacyjnego
Kolumna24 oraz Usług
5. Partner
 oznacza każdy podmiot współpracujący z Usługodawcą
6. Usługi
– oznacza wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Użytkownika i
Usługodawcy poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika,
przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego
przetwarzania, i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane
lub transmitowane za pomocą sieci Internet, w tym komunikowanie się w czasie
rzeczywistym online np. udzielanie konsultacji, porad.
7. Materiał
 oznacza to tekst, zdjęcia, grafikę, filmy, muzykę, materiały multimedialne
publikowane w Serwisie informacyjnym.
8. System teleinformatyczny
– zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie,
a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą
właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Postanowania ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Użytkownicy mogą korzystać z
Serwisu informacyjnego Kolumna24 oraz Usług.
2. Korzystanie z Serwisu informacyjnego Kolumna24 oznacza szczegółowe zapoznanie
się oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, zarówno przez
zarejestrowanych jak i nie zarejestrowanych Użytkowników serwisu
(nieposiadających konta w Serwisie informacyjnym Kolumna24).
3. Korzystanie z Serwisu informacyjnego Kolumna24 jest nieodpłatne i dostępne dla
wszystkich Użytkowników serwisu.
4. Wszystkich Użytkowników Serwisu informacyjnego obowiązuje zasada wzajemnego
poszanowania i tolerancji.
5. Do prawidłowego korzystania z Serwisu informacyjnego Kolumna24 niezbędne jest:
posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu,
odpowiedniego oprogramowania niezbędnego do przeglądania zasobów Internetu
oraz skrzynki email.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania Materiałów mających charakter
reklamowy lub promocyjny publikowanych w Serwisie informacyjnym przez
Użytkowników bez zgody.
7. Pomoc techniczną oraz kontakt z Usługodawcą można uzyskać poprzez adres
poczty elektronicznej: redakcja@kolumna24.pl bądź pod numerem telefonu: +48 696
426 746.
8. W Serwisie informacyjnym Kolumna24 nie jest dozwolone dodawanie Materiałów
przez Użytkowników, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w
szczególności:
1. przyczyniających się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
2. zawierających wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7
października 1999r.),
3. obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
4. obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu
cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego),
5. propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
6. propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
7. zawierających obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23
Kodeksu cywilnego)
8. zawierających treści pornograficzne.
9. Użytkownik zarejestrowany jak i niezarejestrowany umieszczający Materiały za
pośrednictwem Serwisu informacyjnego, oświadcza, iż są one wolne od wad
prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa
do umieszczanych Materiałów, włącznie z autorskimi prawami majątkowym
obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie
online, w sieci Internet, oraz prawem do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak

również że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby
trzeciej.
10. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z
roszczeniami w stosunku do Usługodawcy Serwisu informacyjnego z tytułu
naruszenia jakichkolwiek ich praw poprzez udostępnione treści przez
zarejestrowanych i niezarejestrowanych Użytkowników, Użytkownik ten wystąpi do
sprawy w miejsce Usługodawcy Serwisu informacyjnego lub przystąpi do sprawy w
charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty
ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz
zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań wynikłych z dokonanych
naruszeń.
§ 3 Rodzaj i zakres prowadzonej działalności
1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu informacyjnego
Materiały przygotowane przez Usługodawcę lub Partnerów.
2. Usługodawca umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom w ramach Serwisu
informacyjnego dodawania własnych Materiałów za pośrednictwem specjalnie
przygotowanych formularzy.
3. Usługodawca umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom w ramach Serwisu
informacyjnego możliwość komentowania wybranych Materiałów za pośrednictwem
specjalnie przygotowanych formularzy.
4. W celu uzyskania pełnego prawa do korzystania z Serwisu informacyjnego
Kolumna24 Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny.
5. Użytkownik dodając informacje przy rejestracji zapewnia, że podane przez niego
dane są prawdziwe.
6. Podanie nieprawidłowego adresu email uniemożliwi Użytkownikowi pełnoprawne
korzystanie z Serwisu informacyjnego Kolumna24.
7. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzania
jego danych osobowych przez Usługodawcę w celach: obsługi uczestnictwa
użytkownika w serwisie, marketing bezpośredni oraz pośredni usług Usługodawcy
bądź Partnerów, przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą
elektroniczną na adres email podany w formularzu.
8. Każdy z zarejestrowanych Użytkowników może w każdej chwili zrezygnować z
korzystania z Serwisu informacyjnego Kolumna24 i usunąć swoje konto. W tym celu
należy skontaktować się drogą elektroniczną z Usługodawcą poprzez wiadomość
email wysłaną na adres redakcja@kolumna24.pl.
9. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronach Serwisu informacyjnego
Materiałów reklamowych. Materiały te, stanowią integralną część Serwisu i
prezentowanych w nim informacji.
§ 4 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną
1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wpisania
przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL

wybranych przez niego stron internetowych zawierających Materiały udostępniane w
ramach Serwisu informacyjnego lub skorzystania przez niego z przekierowania do
takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu
informacyjnego.
§ 5 Postępowania reklamacyjne
1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług świadczonych
w ramach Serwisu informacyjnego Kolumna24.
2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie w formie listu, potwierdzone własnoręcznym
podpisem przesłanego na adres Usługodawcy.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy,
adres email oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi
składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji na adres podany przez Użytkownika
w reklamacji.
§ 6 Własność intelektualna
1. Usługodawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz
Użytkownika realizacji Usług udostępnia Użytkownikowi Materiału chronione prawem
własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej.
W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne
odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane,
o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa.
3. Usługodawca udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania
z Usług dla własnych potrzeb Użytkownika. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja
obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie, przez wszystkie osoby
zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania
w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego
Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie na
stronie Serwisu informacyjnego w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie. W
przypadku braku zgody Użytkownika na dokonane zmiany Regulaminu, Użytkownik
powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia jakichkolwiek
Usług w ramach Serwisu informacyjnego po wcześniejszym poinformowaniu o tym
Użytkowników.

3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej,
za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania
przez Użytkowników z Serwisu informacyjnego, wynikającą z dokonywania zmian i
ulepszeń w Serwisie.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu
spowodowane następującymi przyczynami:
1. awarii po stronie providerów łącz oraz serwerów
2. awarii spowodowanej przez działalność osób trzecich
3. awarii związanych bezpośrednio z siłą wyższą (klęski żywiołowe itp.)
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem:
http://kolumna24.pl/serwis/regulamin.html
7. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu informacyjnego, nie rozwiązane
polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
Data opublikowania regulaminu: 19.03.2016 roku

