Regulamin Portalu MaratonyPolskie.PL
obowiązuje od: 18 luty 2009
1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera ogólne warunki przyznawania
dostępu i korzystania z serwisu internetowego MaratonyPolskie.PL (zwanego dalej „serwisem”)
1.2 Usługa dostępu (zwana dalej „dostęp”) do serwisu jest świadczona przez „ITL Media Group”
(zwaną dalej „Właścicielem”). Czynności techniczne – takie jak wsparcie UŜytkowników,
publikacja materiałów przekazanych przez UŜytkowników, emisja materiałów organizatorów
imprez sportowych, partnerów, sponsorów, współpracowników i firm współpracujących - realizuje
zespół osób wyznaczonych przez Właściciela (zwany dalej „redakcją”).
1.3 KaŜda osoba korzystająca z dostępu do serwisu i publikująca dane samodzielnie lub za
pośrednictwem redakcji (zwana dalej „UŜytkownikiem”) wyraŜa bezwarunkową zgodę na treść
Regulaminu i zobowiązuje się do jego stosowania.
1.4. Wszelkie treści publikowane samodzielnie przez uŜytkowników (w szczególności:
wypowiedzi na forum dyskusyjnym, blog-u, komentarze, pliki, zdjęcia, galerie zdjęć itd.) a takŜe
treści przesyłane przez nich do publikacji za pośrednictwem redakcji (wyniki imprez, regulaminy,
komunikaty, newsy, artykuły itd.) traktowane są jako dane (zwane dalej „danymi”).
2. Rejestracja UŜytkowników, dane
2.1 Osoba fizyczna będąca UŜytkownikiem oświadcza, Ŝe jest pełnoletnia lub korzysta z serwisu
za zgodą i wiedzą rodziców lub opiekunów prawnych.
2.2 Warunkiem samodzielnej publikacji danych w serwisie przez UŜytkownika jest rejestracja
indywidualnego konta w serwisie.
2.3 UŜytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść danych zamieszczanych w serwisie
samodzielnie (z wykorzystaniem załoŜonego konta) oraz za treść danych przesyłanych do
publikacji za pośrednictwem redakcji.
2.4 UŜytkownik oświadcza, Ŝe podane przez niego dane:
a. nie będą świadomie i w złej woli: nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd,
b. nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, tajemnicy
handlowej, ani teŜ dóbr osobistych,
c. nie będą naruszały obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm
obyczajowych,
d. nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich,
e. nie będą zawierały treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny,
f. nie będą zawierały wirusów, lub innych programów komputerowych, których celem jest
powodowanie szkód, przechwytywanie danych lub powodowanie niezdatności do uŜytku
systemów komputerowych,
g. nie będą zawierały bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do opisów towarów lub usług, które
są zgodnie z niniejszym Regulaminem niedozwolone, lub w stosunku do których UŜytkownik nie
ma praw umieszczać odsyłaczy.
2.5 Właściciel tworzy bazę danych UŜytkowników serwisu. UŜytkownik wyraŜa zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych opublikowanych w serwisie w celach związanych z
korzystaniem z serwisu. WyraŜa takŜe zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla
celów marketingowych i statystycznych przez Właściciela.

2.6 Serwis informuje, Ŝe wyraŜenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
marketingowych i statystycznych jest dobrowolne, przy czym nie stanowi warunku korzystania z
usług oferowanych w serwisie w zakresie czytania i zapoznawania się publikowaną treścią.
2.7 Serwis informuje ponadto, Ŝe UŜytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych
osobowych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia lub anonimizacji.
2.8 WyraŜenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w
szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres wewnętrznej poczty
prowadzonej w serwisie.
3. Zasady ogólne korzystania z Serwisu
3.1. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne.
3.2. Warunkiem samodzielnego zamieszczania w serwisie danych jest załoŜenie indywidualnego
konta dostępowego. Aktywacja Dostępu wymaga wypełnienia i wysłania przez UŜytkownika
formularza rejestracyjnego zawierającego unikalny Nick, login oraz rejestracyjny adres email.
UŜytkownikowi zostanie przyznany dostęp po potwierdzeniu procesu rejestracji poprzez kliknięcie
linka aktywacyjnego w emailu aktywacyjnym wysłanym automatycznie przez redakcję na
wskazany adres pocztowy.
3.4. MaratonyPolskie.PL mają prawo do wstrzymania Dostępu do serwisu UŜytkownikowi, który:
a. wykorzystuje serwis do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem,
b. narusza prawo, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje
c. nie korzysta z przyznanych mu uprawnień przez okres co najmniej roku
3.5. Układ serwisu, materiały zamieszczone w serwisie oraz kaŜdy inny element serwisu podlegają
ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, poz. 904) i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508). Zabronione jest kopiowanie
materiałów zawartych w serwisie, których właścicielem bądź autorem jest serwis, a takŜe ich
rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie - bez wyraźnej zgody Właściciela.
4. Zasady szczególne korzystania z serwisu
4.1. UŜytkownikiem serwisu moŜe być kaŜda osoba fizyczna, która posiada dostęp do sieci
Internet.
4.2. Aby publikować samodzielnie Dane w serwisie, UŜytkownik musi załoŜyć w serwisie
niezaleŜnie od konta e-mail, konto wewnętrzne. W tym celu powinien prawidłowo wypełnić
formularz rejestracyjny wpisując swoje dane oraz zakończyć proces rejestracji aktywując konto za
pomocą specjalnie przesłanego na wskazany adres email linka.
4.3. Na wniosek UŜytkownika przesłany do redakcji, serwis dokonuje całkowitego usunięcia
danych zapisanych na koncie UŜytkownika, z wyłączeniem adresu email wykorzystanego w
procesie aktywacji konta. Adres ten jest widoczny jedynie dla Redakcji. Usunięcie danych
powoduje utratę dostępu UŜytkownika do konta.
4.7. Serwis zastrzega sobie prawo do automatycznej rejestracji czasu oraz treści zamieszczanych
przez UŜytkownika danych wraz z cechami teleinformatycznymi umoŜliwiającymi jego
identyfikację.
4.8. Serwis zastrzega sobie prawo do ograniczenia i rozszerzania zakresu uprawnień oraz
parametrów technicznych konta UŜytkownika bez podania szczególnych przyczyn.
4.9. Wewnętrzne konta UŜytkowników mogą być wykorzystywane do celów marketingowych
wyłącznie przez portal MaratonyPolskie.PL oraz osoby działające w tym zakresie za zgodą
serwisu, a w szczególności do: przesyłania reklam oraz innych treści o charakterze informacyjnym,
załączania do listów reklam oraz innych treści o charakterze marketingowym.

5. Odpowiedzialność
5.1. MaratonyPolskie.PL dołoŜy starań, aby korzystanie z serwisu było moŜliwe dla
UŜytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, jednakŜe nie gwarantuje i nie
odpowiadają za to, Ŝe kaŜda z nich umoŜliwia korzystanie z serwisu. Ponadto w serwisie mogą
występować rozwiązania wymagające określonych konfiguracji komputera UŜytkownika.
5.2. Serwis MaratonyPolskie.PL nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź
ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta UŜytkownik
(firewall'e - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy
antywirusowe i inne), które uniemoŜliwiają UŜytkownikowi dostęp do treści zawartych w serwisie.
5.3. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu MaratonyPolskie.PL oraz korzystania z niego w
sposób niezgodny z Regulaminem mogą pociągnąć za sobą bez uprzedzenia nieodwracalne
zablokowanie dostępu do serwisu oraz podjęcie kaŜdorazowo stosownych kroków prawnych ze
strony MaratonyPolskie.PL bądź właściwych organów.
5.4. Serwis MaratonyPolskie.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez UŜytkownika z serwisu,
b. problemy w funkcjonowaniu serwisu, jeŜeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których serwis
MaratonyPolskie.PL przy zachowaniu naleŜytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu serwisu
związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów internetowych oraz
zdarzeń losowych o charakterze siły wyŜszej,
c. korzystanie z serwisu przez UŜytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu,
d. treść zamieszanych danych – w szczególności treści ogłoszeń, newsów, artykułów, wypowiedzi
zamieszczanych na forum dyskusyjnym, zdjęć, regulaminów itd. publikowanych przez
UŜytkowników. Wyłączną odpowiedzialność z tytułu powyŜszego ponosi osoba zamieszczająca
dane, którą jest UŜytkownik,
e. przerwy w świadczeniu dostępu do serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja,
przegląd, wymiana sprzętu) lub niezaleŜnych od Właściciela;
f. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub teŜ innymi okolicznościami
niezaleŜnymi od Właściciela,
g. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn
niezaleŜnych od Właściciela.
6. Reklamacje
6.1 UŜytkownik moŜe kierować reklamacje w sprawach związanych z serwisem oraz dostępem do
serwisu wyłącznie poprzez wysłanie maila na adres poczta@maratonypolskie.pl
6.2 Serwis MaratonyPolskie.PL zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 14 dni
roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten moŜe zostać przedłuŜony w przypadku
gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuŜszego czasu. Serwis MaratonyPolskie.PL zastrzega przy
tym, Ŝe rozpatrzenie reklamacji moŜe wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od
UŜytkownika - czas udzielania wyjaśnień przez UŜytkownika przedłuŜa okres rozpoznania
reklamacji.
6.3 Serwis oświadcza, Ŝe dostarcza UŜytkownikom rozwiązania, algorytmy oraz poszczególne
funkcje serwisu w stanie takim, w jakim są, i nie ponosi odpowiedzialności za ich potencjalnie
nieprawidłowe, w części lub całkowicie, działanie. Serwis nie odpowiada takŜe za utrzymanie

oferowanych funkcji w uŜyteczności, zastrzegając, Ŝe mogą one zostać usunięte bez wcześniejszej
zapowiedzi.
7. Zasady forum dyskusyjnego
7.1 Nie naleŜy umieszczać danych, które:
a. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
b. propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
c. propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24
kwietnia 1997r.);
d. obraŜają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
e. obraŜają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196
Kodeksu karnego);
f. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu
cywilnego);
g. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994r.).
7.2 Ponadto nie zamieszczamy danych, które:
a. są bezpośrednimi atakami na interlokutorów
b. zawierają linki do stron WWW naruszających prawo lub dobre obyczaje
c. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe
d. są reklamami usług, wydarzeń lub produktów, których właściciele nie prowadzą współpracy z
portalem MaratonyPolskie.PL na określonych w dwustronnych rozmowach zasadach,
e. są spamem czyli nie mają nic wspólnego z komentowanym materiałem
f. są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej
h. Zawierają informacje (w tym treść pisane, zdjęcia, linki) pochodzące z / lub kierujące do portali
internetowych: www.bieganie.pl; www.bieganie.com.pl; www.biegajznami.pl;
7.3 UŜytkownik publikujący dane w serwisie MaratonyPolskie.PL, niniejszym upowaŜnia
nieodpłatnie redakcję do:
a. zapisywania publikowanych danych w pamięci serwera oraz na kopiach bezpieczeństwa,
b. obróbki, celem dostosowania ich do wymogów serwisu,
c. publikowania i rozpowszechniania zamieszczonych przez UŜytkownika danych w sieci Internet,

d. włączania ich (lub ich fragmentów) do innych elementów serwisu,
e. wykorzystania danych w materiałach marketingowych serwisu,
8. Postanowienia końcowe
8.1 Regulamin moŜe być zmieniany przez MaratonyPolskie.PL w dowolnym czasie poprzez
zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się
skuteczne w chwili ich zamieszczenia, o ile nie zastrzeŜono inaczej. Dotyczy to równieŜ zmian w
funkcjonowaniu mechanizmów, którymi mogą posługiwać się UŜytkownicy korzystający z
serwisu,
8.2 Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego
Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy
powszechne.
8.3 Wyłącznym źródłem zobowiązań serwisu MaratonyPolskie.PL w stosunku do UŜytkowników
jest niniejszy Regulamin. Wszelkie inne informacje dotyczące serwisu oraz dostępu do serwisu,
niezaleŜnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiąŜące dla
MaratonyPolskie.PL.
8.4 MaratonyPolskie.PL nie gwarantują nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do serwisu.
8.5 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa.

