Regulamin i Polityka prywatności
Serwisu Internetowego lokalni.eu
Serwis Lokalni.eu, jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne
bez względu czy użytkownik jest zarejestrowany lub niezarejestrowany. Jednakże użytkownicy
zalogowani moją wpływ na zawartośd umieszczanych treści przez nich.
1. Definicje
1. Operator, Usługodawca – Firma BMC 42-289 Koszęcin ul. Korfantego 14
2. Regulamin - niniejszy dokument udostępniony nieodpłatnie, opisujący zasady
korzystania z Serwisu, ważny od dnia 24-05-2018 r.
3. Serwis – serwis internetowy umieszczony w domenie www.lokalni.eu. Korzystanie z
serwisu jest dobrowolne.
4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisu internetowego drogą
elektroniczną, która założy i aktywuje konto w serwisie wraz z zaakceptowaniem
Regulaminu.
5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – jest wykonywanie przez wysyłanie i
odbieranie danych przy pomocy urządzeo wyposażonych w systemy
teleinformatyczne, na żądanie użytkownika. Dane pomiędzy serwisem a
użytkownikiem są transmitowane w teleinformatycznej sieci publicznej.
6. Urządzenie - wyposażone w system informatyczny umożliwiające wyświetlanie treści
dostępnych w publicznej sieci Internetowej.
7. Przeglądarka – oprogramowanie znajdujące się na urządzeniu, służące do
przeglądania zawartości publicznej się teleinformatycznej.
8. Konto – użytkownik, identyfikowany za pomocą adresu email i hasła, który może
dokonywad określonych operacji w serwisie, które mogą byd widoczne tylko dla
zalogowanych lub publicznych użytkowników.
9. Dane – informacje tekstowe w postaci opisów, komentarzy, oraz zdjęcia, które
użytkownik zalogowany umieszcza w serwisie.
10. Baza Kont – informacje pozwalające do zidentyfikowania użytkownika w procesie
logowania.
11. Login – w postaci adresu email, jako unikalny ciąg znaków, wprowadzonych w chwili
tworzenia konta w serwisie, pozwalający do zidentyfikowania użytkownika w
procesie logowania.
12. Hasło – dowolny ciąg znaków alfanumerycznych o minimalnej ilości 6 znaków, znany
tylko użytkownikowi.
13. Dane osobowe – informacje które umożliwiają na zidentyfikowanie osoby fizycznej.
2. Konto
1. Czas świadczenia usług jest bezterminowy.
2. Do zarejestrowania poprzez utworzenia konta wymagane jest podanie adresu email i
hasła. Adres email musi zostad aktywowany.
3. Użytkownik podając swoje hasło, musi pamiętad iż w celu bezpieczeostwa długośd
minimalna musi mied 6 znaków alfanumerycznych, składających się z dużych i małych
znaków. Użytkownik jest odpowiedzialny za posługiwanie się hasłem i jest
zobowiązany do zachowania go w tajemnicy i do nieprzekazywania go innym
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użytkownikom. Zalecany dobór hasła powinien byd taki, żeby nie można było go
łatwo odgadnąd.
Zarejestrowanie umożliwia umieszczanie treści.
Dane osobowe przekazane przez użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę
w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
Usługodawca ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta danego użytkownika, w
szczególności takich użytkowników, których działanie jest szkodliwe dla Serwisu lub
innych użytkowników. Użytkownik zostanie poinformowany o usunięciu wraz z
informacją o bezpowrotnej utracie danych zamieszczanych przez niego.
Użytkownik może wypowiedzied umowę, poprzez usunięcie konta

3. Użytkowanie serwisu
1. Umieszczanie danych przez Użytkowników, są one informacjami publicznie jawnymi,
które są dostępne dla osób korzystających w ogólnej dostępnej sieci Internet, oraz
poza tym będą one indeksowane przez roboty indeksujące używanych przez
Wyszukiwarki Internetowe.
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu, powstrzymując się od działao
powodujących utrudnienia i zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu, które mogą
wpłynąd negatywnie na korzystanie z serwisu przez innych użytkowników.
3. Zabrania się tworzenie nieistniejących użytkowników o nieprawidłowych danych
osobowych, oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych.
4. Zabrania się udostępniane własnych kont innym użytkownikom, oraz korzystanie z
obcych kont użytkowników.
5. Zabrania się zbierania i przetwarzania, oraz rozpowszechniania informacji o innych
użytkownikach, które mogą naruszyd prywatnośd innych użytkowników.
6. Zabrania się umieszczania treści i lub zdjęd naruszających prywatnośd innych osób,
poprzez użycie treści wulgarnych, obraźliwych, nieprawdziwych, obscenicznych,
pornograficznych, oraz propagując przemoc, i nakłaniających do popełnienia
przestępstwa, oraz szerząc nienawiśd i dyskryminację kulturową, rasową i religijną.
7. Zabrania się umieszczania słów wulgarnych i niemoralnych.
8. Zabrania się umieszczanie treści niezgodnych z przeznaczeniem serwisu.
9. Zabrania się umieszczania treści niezamawianej informacji handlowej, w formie
reklam lub poprzez rozsyłanie spamu.
10. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich: znaków towarowych,
zdjęd, treści.
11. Zabrania się stosowania botów, oraz innych działao wspomagające automatyzacje
dodawania komentarzy, wiadomości, oraz innych zmian w serwisie, wraz z masowym
odczytywaniem serwisu.
12. Zabrania się rozpowszechniania danych wrażliwych w tym haseł, pinów i innych
kodów umożliwiających nieuprawniony dostęp do danych przechowywanych w
systemach, serwisach oraz sieci informatycznych.
13. Użytkownik ponosi odpowiedzialnośd, za zabezpieczenie własnego urządzenia
podłączonego do sieci teleinformatycznej, w ochronę antywirusowa i lub w firewall.

4. Dane Osobowe
1. W chwile akceptacji w procesie Rejestracji niniejszego Regulaminu, Użytkownik
wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez BMC.
2. Administratorem danych osobowych jest BMC
3. BMC przetwarza dane osobowe, w zakresie niezbędnym do prawidłowego
wykonania usługi.
4. Użytkownik ma prawo modyfikacji danych, poprzez możliwośd zmiany danych na
stronie serwisu.
5. Użytkownik ma prawo usunięcia danych, poprzez usunięcia konta z serwisu.
6. Dane mogą byd dostępne dla innych użytkowników lub ogólno publicznie, jeżeli
wybrano opcję widoczności danych osobowych.
7. Przetwarzanie danych osobowych jest przez czas istnienia konta w serwisie.
5. Dane zbierane automatycznie
1. Informacje o urządzeniu składające się na typ systemu operacyjnego, typ
przeglądarki internetowej, adres ip, rozdzielczośd ekranu monitora, oraz unikalny
identyfikator sesyjny.
2. Aktywnośd na stronie, w postaci odwiedzanych stron wraz czasem.
3. Paostwa dane są przechowywane przez podmioty świadczące usługi hostingowe
OVH.
4. Usługodawca korzysta z zewnętrznych usług analitycznych, Google, Facebook.
6. Cel gromadzenia i przetwarzania danych
1. Dane są zbierane i przetwarza do prawidłowego wykonania usługi, celów
kontaktowych, statystycznych.
7. Usługodawca
1. Informuje o tym, że serwis w miarę możliwości będzie działał ciągle bez zakłóceo,
jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przyczyny sił wyższych w postaci awarii
sprzętu lub innych niezawinionych, oraz niezależnych zewnętrznych zakłóceo, w tym
awarii dostawcy telekomunikacyjnego.
2. Zastrzega prawo do zmiany funkcjonalności, poprzez zmianę funkcji i możliwości.
3. Zastrzega prawo do czasowego wstrzymania w celach ulepszania lub konserwacji
serwisu, lub zakooczenia świadczenia prowadzenia serwisu.
4. Nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane treści lub zdjęcia, lecz
odpowiedzialności ponosi użytkownik umieszczający.
5. Dla bezpiecznego przesyłania danych pomiędzy serwerem serwisu a użytkownikiem,
została zastosowania technologia protokołu szyfrowania SSL.
8. Polityka Cookies
1. Co to są cookies. Są to dane informacyjne, przesyłane przez serwis do użytkownika i
ostatecznie zapisywana na urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę stron
internetowych.
2. Dane umieszczane w plikach cookies są niezbędne do prawidłowego działania
serwisu, lecz zawierają swój czas istnienia, po którym są automatycznie usuwane

przez przeglądarkę. Użytkownik w każdej chwili może usunąd pliki, korzystając z
odpowiedniej opcji w przeglądarce.
3. Pliki te nie służą do identyfikacji tożsamości osoby, ale do identyfikacji urządzenia i
przeglądarki. Służą za to do utrzymania sesji logowania, w celu żeby nie było
konieczności podawania hasła, przeglądając podstrony serwisu.
4. Operator może umożliwiad podmiotom zewnętrznym, m.in. jak dostawcy reklam,
rozwiązania analityczne. Zgromadzone dane wykorzystujące zewnętrzne technologie
na stronie serwisu, podlegają polityce prywatności zastosowanych przez te
podmioty.

9. Wykorzystanie danych.
1. Usługodawca, jest uprawniony do wykorzystania zebranych danych, do obsługi
użytkowników, celów monitoringu użycia strony, oraz wygenerowania statystyk wizyt
w serwisie.
2. Usługodawca nie odsprzedaje oraz nie przekazuje osobom trzecim oraz firmom
zewnętrznych zgromadzonych danych.

