Regulamin korzystania z serwisu diamond-club.com.pl

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do serwisu https://diamond-club.com.pl. Jeśli nie
zgadzasz się z przedstawionymi tu postanowieniami, prosimy nie korzystaj z naszego
serwisu. Otwieranie i przeglądanie stron serwisu https://diamond-club.com.pl jest
równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
Definicje i interpretacja
Ilekroć w niniejszej treści jest mowa o:
1. Serwisie - należy przez to rozumieć stronę internetową zamieszczoną pod adresem
https://diamond-club.com.pl.
2. Właścicielu serwisu - należy przez to rozumieć PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. św. Tomasza 11A, 31-018 Kraków, NIP: 5732792463, e-mail:
kontakt@diamond-club.com.pl
3. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę korzystająca ze strony internetowej
zamieszczonej pod adresem https://diamond-club.com.pl.
Postanowienia ogólne
1. Operatorem strony internetowej www.diamond-club.com.pl (zwanej dalej serwisem lub
stroną) jest PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. św. Tomasza
11A, 31-018 Kraków, NIP: 5732792463, e-mail: kontakt@diamond-club.com.pl
2. Serwis jest dostępny w domenie internetowej https://diamond-club.com.pl.
3. Przeznaczenie strony:
- prezentacja oferty firmy Diamond Club
- prezentacja kadry pracowniczej
- informacyjne
4. Użytkownicy korzystający ze strony zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w
Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, a w szczególności przepisy dotyczące własności intelektualnej, polskiego
Kodeksu cywilnego i polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Prawa autorskie
1. Zawartość niniejszej strony jest chroniona polskim i międzynarodowym prawem
autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach zastrzeżone są na
rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych.
2. Żadna część serwisu nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie
i w jakikolwiek sposób bez wyraźnej zgodny Właściciela serwisu.
3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością
prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego
lub przepisach prawa prasowego.
Zasady użytkowania serwisu
1. Użytkownik może korzystać ze strony za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z
Internetem, poprzez przeglądarkę internetową. Właściciel zastrzega sobie prawo do
blokowania wybranych przeglądarek internetowych. Blokowanie niektórych przeglądarek ma
na celu jedynie uniemożliwienie korzystania ze strony przez starsze przeglądarki, które nie
obsługują wszystkich funkcji serwisu.
2. Użytkownik podając swoje dane osobowe w serwisie oświadcza, że są one zgodne ze
stanem faktycznym. Podając nieprawdzie dane użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w
takim przypadku Właściciel serwisu może odstąpić od współpracy, a w skrajnych
przypadkach (istotnie naruszających interesy, lub godzących w dobre imię Właściciela) może
dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
3. Zamieszczając na stronie https://diamond-club.com.pl swoją opinię o Właścicielu, lub jego
serwisie użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku podania nieprawdziwych
informacji, naruszających dobre imię Właściciela lub osób trzecich, lub naruszających
powszechne normy obyczajowe (w tym używając słów niecenzuralnych) może zostać
pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Opinie takie mogą zostać zablokowane przez
Właściciela serwisu.
4. Dokładamy wszelkich starań aby prezentowane informacje (w tym aktualne ceny kursów)
były zgodne ze stanem faktycznym, jednak w przypadku wystąpienia błędnych informacji nie
ponosimy za nie odpowiedzialności.

Postanowienia końcowe
1. Obsługa strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i
nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu
ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Jednak nie udziela
gwarancji i nie zapewnia, że funkcjonowanie serwisu będzie przebiegać bez awarii i przerw,
wynikających w szczególności z przyczyn leżących po stronie sprzętu lub oprogramowania.
2. Właściciel serwisu www.diamond-club.com.pl nie odpowiada za utracone korzyści
wynikające z nieprawidłowości działania serwisu, chyba że szkody te powstały na skutek
winy umyślnej Właściciela.
3. PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. św. Tomasza 11A, 31-018
Kraków, NIP: 5732792463, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie.

