REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU IMUAYTHAI

DEFINICJE
1. Polski Związek Muaythai (dalej: PZ Muaythai) - właściciel Systemu Imuaythai - z
siedzibą w Krakowie, al. Marszałka Ferdinanda Focha 40, 30-119 Kraków, numer KRS
0000409817; NIP 9562299368; REGON 341239062.
2. System – internetowy system Imuythai Polski Związek Muaythai, dostępny w sieci
Internet, pod adresem imuaythai.org, dla wszystkich Użytkowników. W skład Systemu
wchodzą narzędzia służące do automatycznej wysyłki Treści elektronicznych oraz
generowania treści własnych przez Użytkownika. Na podstawie akceptacji niniejszego
Regulaminu System dostępny jest wyłącznie dostępny dla osób zarejestrowanych.
3. Regulamin – niniejszy regulamin opisujący zasady korzystania z Systemu, w tym w
szczególności prawa i obowiązki Użytkowników.
4. Treści elektroniczne - wszelkiego rodzaju komunikaty przekazywane pomiędzy
zintegrowanymi z Systemem innymi systemami (systemami Użytkownika oraz innymi
systemami zintegrowanymi z Imuaythai) oraz programami komputerowymi. Komunikaty
te są przetwarzane przez System. Źródłem komunikatów jest system pełniący funkcję
źródła
5. Kontakt – zestaw danych pozwalający jednoznacznie zidentyfikować osobę.
6. Otoczenie – zbiór informacji o środowisku w jakim znajduje się Kontakt. Przykładem
takich informacji jest między innymi lokalizacja Kontaktu, system z którego korzysta,
czas zdarzenia.
7. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełnia
warunki Regulaminu oraz dokonała prawidłowej Rejestracji.
8. Konto – profil użytkownika, pod unikalną nazwą (login), umożliwiające Użytkownikom
logowanie się do Systemu oraz korzystanie ze wszystkich funkcji Systemu na zasadach
opisanych Regulaminem.
9. Rejestracja - procedura związana z zakładaniem Profilu w Systemie Imuaythai. Podczas
Rejestracji Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć,
narodowość, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, przynależność klubową.
10. Login/e-mail – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika pozwalające na jego
identyfikację oraz dostęp do Systemu.
11. Hasło – oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia
dostępu do Konta Użytkownika w Systemie. Hasło wybrane przez Użytkownika powinno
składać się z co najmniej 8 znaków, musi zawierać co najmniej jedną małą literę, jedną
wielką literę, cyfrę oraz znak specjalny.
12. E-mail Kontrolny - wiadomość mailowa wysyłana do potencjalnego użytkownika
dokonującego Rejestracji, na podany przez niego e-mail, zawierająca link do aktywacji
Konta.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU
1. Z chwilą Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, a PZ
Muaythai (dalej: Umowa), której przedmiotem jest możliwość korzystania z Systemu
Imuaythai, na zasadach opisanych Regulaminem.
2. Dostęp do Systemu możliwy jest wyłaczniej przechodząc proces rejestracji w Systemie
Imuaythai.
3. W ramach korzystania z Systemu Użytkownik ma prawo do: zarządzania danymi
wprowadzonymi do Systemu oraz do skorzystania z funkcji dostępnych w Systemie.
4. PZ Muaythai udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Systemu,
wyłącznie na użytek własny Użytkownika.
5. Użytkownik nie może w szczególności: a) korzystać z Systemu w sposób naruszający
prawo, a w szczególności ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, b) korzystać z Systemu w sposób naruszający dobre obyczaje, c)
wykorzystywać przy użyciu Systemu lub systemów zintegrowanych z Systemem, adresów
elektronicznych oraz innych danych osób, które nie wyraziły zgody na otrzymywanie
informacji handlowych, „spamów” drogą elektroniczną, jak również nie wyraziły zgody
na przetwarzanie ich danych osobowych.
PRAWA I OBOWIĄZKI PZ MUAYTHAI
1. PZ Muaythai oświadcza, że przekazane przez Użytkownika dane są poufne i mogą być
udostępnione tylko podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów
prawa.
2. PZ Muaythai będzie dokładało należytej staranności żeby zapewnić prawidłowe i
nieprzerwane funkcjonowanie Systemu.
3. PZ Muaythai upoważnione jest do dokonywania okresowych przerw technicznych w
działaniu Systemu, w czasie najmniej uciążliwym dla Użytkowników. O terminie i
przewidywanej długości trwania przerwy PZ Muaythai będzie informować
Użytkowników, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, na adresy e-mail wskazane
przez Użytkowników podczas Rejestracji.
4. PZ Muaythai jest uprawniona do dokonywania przerw lub zakłóceń w
udostępnianiu/działaniu Systemu, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy,
modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania,
bądź przyczynami niezależnymi od PZ Muaythai, bez wcześniejszego informowania o
tym Użytkowników.
5. PZ Muaythai nie może zagwarantować odebrania wiadomości przez odbiorcę, a tym
samym nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za utratę danych, informacji lub
dochodów w następstwie ich niedostarczenia adresatowi, dostarczenia innemu adresatowi,
opóźnień w dostarczeniu itp. PZ Muaythai nie ponosi także jakiejkolwiek
odpowiedzialności za odczytanie przez inne systemy informacji wysyłanych przez
System.

6. Jeżeli Użytkownik nie zawarł oddzielnej umowy z PZ Muaythai na powierzenie
przetwarzania danych osobowych zebranych w Systemie, PZ Muaythai nie ponosi
odpowiedzialności za straty materialne Użytkownika powstałe w wyniku utraty danych na
serwerach.
7. PZ Muaythai nie ponosi żadnej odpowiedzialności, zarówno jednoznacznej, jak i
dorozumianej za niezgodne z prawem wykorzystanie Systemu, dostarczone, przesyłane i
wykorzystywane przez Użytkownika dane, w szczególności dane osobowe, rejestrację
bazy Użytkownika w Systemie oraz wszelkie wynikające z tego konsekwencje, obecność i
poprawność procedur, i instrukcji przetwarzania danych osobowych. Użytkownik bierze
na siebie pełną odpowiedzialność, zarówno jednoznaczną, jak i dorozumianą za zgodność
bazy Użytkownika z wymogami prawa, a w szczególności z wymogami ustawy o
ochronie danych osobowych, cel i sposób wykorzystywania Systemu, w tym za zgodne z
prawem przetwarzanie danych osobowych oraz za uprawniony sposób przesyłania treści
handlowych drogą elektroniczną, pozostając w zgodzie z obowiązującym prawem,
rejestrację bazy Użytkownika w GIODO oraz wszelkie wynikające z tego konsekwencje,
obecność i poprawność procedur i instrukcji przetwarzania danych osobowych.
Odpowiedzialność PZ Muaythai może zostać rozszerzona na mocy odrębnej pisemnej
umowy, zawartej pomiędzy PZ Muaythai i Użytkownikiem.
8. PZ Muaythai ma prawo usunąć bezpowrotnie Konto Użytkownika w szczególności, w
następujących przypadkach: a) Użytkownik będzie korzystał z Systemu niezgodnie z
prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub będzie naruszał prawa osób
trzecich; b) jeżeli przyszły Użytkownik nie dokończy procesu Rejestracji.
9. PZ Muaythai zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu
Użytkownika do wybranych usług świadczonych w ramach Systemu, w przypadku
stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa Systemu. PZ Muaythai może uzależnić dalsze
korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany Hasła do tego Konta.
10. Na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym usunięciem Konta, Użytkownik zostanie
powiadomiony o takim zamiarze poprzez pocztę e-mail, na adres wskazany podczas
Rejestracji.
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez PZ Muaythai danych
Użytkownika podanych przy Rejestracji w celach otrzymywania korespondencji
elektronicznej z informacjami handlowymi dotyczącymi Systemu Imuaythai.
2. Dokonując aktywacji Konta w Systemie, Użytkownik może udzielić PZ Muaythai zgody
na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
3. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wysyłane treści. Użytkownik
ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Użytkownika, w
szczególności wyrządzone przez działania lub zaniechania Użytkownika dokonywane na
zaimportowanych przez niego bazach danych lub treściach elektronicznych, które
wykorzystuje w Systemie. Odpowiedzialność Użytkownika obejmuje również utracone
przez PZ Muaythai korzyści.

4. W imieniu osoby prawnej, Rejestracji mogą dokonać wyłącznie osoby uprawnione do jej
reprezentacji. Osoba dokonująca Rejestracji osoby prawnej w Systemie oświadcza
jednocześnie, iż jest prawnie umocowana do reprezentowania tej osoby prawnej oraz do
dokonania Rejestracji, i ponosi z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.
5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować dane podane w formularzu
rejestracyjnym w przypadku ich zmiany.
6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie prawdziwych danych w trakcie
procesu Rejestracji i zakładania Konta oraz za uzupełnianie i zmianę danych w Systemie.
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Każdej ze Stron (Użytkownikowi oraz PZ Muaythai) przysługuje prawo do
wypowiedzenia Umowy (dotyczącej Konta Użytkownika, a zawartej na warunkach
określonych Regulaminem), w każdym czasie, bez podania przyczyny, za uprzednim
siedmiodniowym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie dla swej ważności winno być
wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku jeżeli wypowiedzenie
będzie chciał złożyć Użytkownik, winien je przesłać na adres info@imuaythai.org.
Wypowiedzenie złożone przez PZ Muaythai zostanie wysłane na adres e-mail
Użytkownika (podany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji).
2. PZ Muaythai przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia), w przypadku jeżeli
Użytkownik lub osoba korzystająca z Konta Użytkownika, naruszy postanowienia
Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W razie rozwiązania Umowy
zgodnie z zapisami zdania poprzedzającego, Konto Użytkownika w Systemie zostanie
usunięte w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy. Użytkownik zostanie
powiadomiony o planowanym usunięciu Konta poprzez pocztę e-mail, na adres wskazany
podczas Rejestracji.
3. Jeżeli umowa została rozwiązana ze strony PZ Muaythai, Użytkownik nie może dokonać
ponownej Rejestracji bez uprzedniej pisemnej zgody PZ Muaythai.
KARY
1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu poprzez wysyłanie
przez Użytkownika nieprawdziwych informacji lub ofert handlowych, wiadomości
zawierających fałszywe lub mylące nagłówki, a także niezgodnych z prawem treści
elektronicznych, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, w wysokości
2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia
postanowień Regulaminu. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia
przez PZ Muaythai odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach
odpowiedzialności odszkodowawczej.
2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w innym zakresie
aniżeli opisany w pkt 1 powyżej, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty kary
umownej, w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy

przypadek naruszenia postanowień Regulaminu. Zapłata kary umownej nie wyklucza
możliwości dochodzenia przez PZ Muaythai odszkodowania uzupełniającego na ogólnych
zasadach odpowiedzialności odszkodowawczej.

ZWROTY, REKLAMACJE
1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od świadczonych przez system usług w przypadku:
zakupu z wykorzystaniem Internetowego Panelu Użytkownika oferowanych usług w
rozumieniu Regulaminu w terminie czternastu dni od daty jego zakupu w formie
pisemnego oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie
internetowej.
2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki
został użyty przez Użytkownika w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, w
przypadku rozpoczęcia obowiązywania usługi, na prośbę Użytkownika, przed upływem
terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona
proporcjonalnie do okresu obowiązywania usługi.
3. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące Systemu oraz inne skargi lub wnioski za
pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email dostępny na stronie
internetowej.
4. Składając reklamację Użytkownik zobowiązany jest:
a) podać imię i nazwisko oraz PESEL (w przypadku jego braku –datę urodzenia oraz
adres zamieszkania);
b) wskazać System, którego dotyczy reklamacja;
c) dokładnie opisać zastrzeżenie dotyczące Systemu lub jego funkcjonowania, ze
wskazaniem daty ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia
reklamacji;
5. System zobowiązana jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w
terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji System
poinformuje Użytkownika wiadomością elektroniczną wysłaną na adres użytkownika
wskazany w Profilu Użytkownika.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. PZ Muaythai zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każdy Użytkownik zostanie
poinformowany o zmianie Regulaminu przez umieszczenie przez PZ Muaythai na stronie
www.imuaythai.org informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian
Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.imuaythai.org przez okres co
najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje
nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie PZ Muaythai w ciągu
14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
2. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmodyfikowanego Regulaminu i
zaakceptować go w przypadku chęci dalszego korzystania z Systemu.

3. W przypadku niezaakceptowania zmodyfikowanego regulaminu Użytkownik ma prawo
zrezygnować z korzystania z Systemu.
4. Wszystkie postanowienia Regulaminu są wiążące i pozostają w mocy do momentu
unieważnienia któregokolwiek z nich przez prawomocne orzeczenie sądu.
5. Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza, iż akceptuje wszystkie postanowienia
Regulaminu.

