Regulamin serwisu Pomagamy: Wieluń (http://www.pomagamy.wielun.pl)
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Serwis Pomagamy: Wieluń (w dalszej części nazywany również „Serwisem”) ma na celu
zrzeszenie społeczności mieszkańców Wielunia i okolic oraz umożliwienie użytkownikom
dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniami w zakresie korzystania z punktów handlowych,
usługowych itp., poprzez możliwość publikacji pytań i odpowiedzi na zadane tematy. Dodatkową
funkcjonalnością serwisu jest też możliwość dodawania prywatnych ogłoszeń w kategoriach:
kupię, sprzedam, wynajmę, do wynajęcia, przyjmę, oddam, praca.
2. Pomagamy: Wieluń nie ma charakteru obraźliwego, ani nie ma na celu krzywdzenia lub
znieważania kogokolwiek, Serwis ma charakter wyłącznie informacyjno - poradnikowy.
3. Rejestracja konta w Serwisie odbywa się poprzez wpisanie wymaganych danych (nazwy
użytkownika, hasła i adresu e-mail) na stronie http://www.pomagamy.wielun.pl/register.
4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Za niestosowanie się do któregokolwiek
zapisu niniejszego Regulaminu grożą następujące kary:
- upomnienie,
- czasowa blokada możliwości korzystania z wybranych lub wszystkich aktywności w Serwisie,
- bezterminowa blokada możliwości korzystania z wybranych lub wszystkich aktywności
w Serwisie.
Wybór formy ukarania użytkownika za niestosowanie się do zapisów niniejszego Regulaminu
każdorazowo leży w gestii Administracji Serwisu.
5. Administracja Pomagamy: Wieluń zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści
niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w chwili opublikowania uaktualnionej treści
Regulaminu.
§ 2. Publikacja treści
1. Każdy zarejestrowany użytkownik może samodzielnie opublikować w Serwisie żądaną treść.
2. Zabronione jest publikowanie w Serwisie treści nawołujących do przemocy, nienawiści,
obraźliwych, prześmiewczych, oczerniających lub krzywdzących kogokolwiek, w szczególności
osoby prywatne, które na podstawie treści wpisu można łatwo zidentyfikować.
3. Zabronione jest publikowanie w Serwisie ofert sprzedaży produktów i/lub usług w przypadku,
gdy dotyczy to działalności prowadzonej systematycznie.
4. Zabronione jest publikowanie w Serwisie w jakiejkolwiek formie treści o charakterze
reklamowym (wykraczających poza odpowiedź na zapytanie zawarte w opublikowanym wpisie),
bez wcześniejszego poczynienia uzgodnień w przedmiotowej sprawie z Administracją
Pomagamy: Wieluń. Dotyczy to również dodawania komentarzy do wpisów zamieszczonych na
Pomagamy: Wieluń z kont firmowych lub fanpage na Facebook-u.
5. Wielokrotne publikowanie w Serwisie wiadomości zawierających treści, o których mowa w § 2
pkt. 2 - 4 niniejszego Regulaminu może skutkować trwałym zablokowaniem możliwości podjęcia
jakiejkolwiek aktywności w Serwisie dla konkretnego użytkownika.
6. Odpowiedzialność za treści zawarte we wpisach opublikowanych przez użytkownika na
Pomagamy: Wieluń ponosi zawsze ich autor.

§ 3. Gromadzenie i przechowywanie danych
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Zasady gromadzenia i przechowywania danych opisane są w Polityce Prywatności.
3. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia podanych przez siebie danych.
W tym celu należy skorzystać ze stosownych funkcji dostępnych w panelu użytkownika lub
skontaktować się z administracją Pomagamy: Wieluń pod adresem
kontakt (at) spotted.wielun.pl

