
 Regulamin serwisu internetowego Znamlek.pl

Aby korzystać z Strony www.znamlek.pl konieczna jest akceptacja poniższego regulaminu:

§ 1 Definicje

Strona - strona www.znamlek.pl dostępna pod adresem (domeną)
h�p://www.znamlek.pl wraz z jej subdomenami.

Administratorzy - osoby zarządzające Stroną w imieniu właściciela.

Organizator – Operatorem Seriwsu www.znamlek.pl jest INTERNATIONAL SHARED SERVICE 
CENTER BTW LTD, Inomenon Ethnon, 48, GURICON HOUSE, Floor 2 & 3, 6042, Larnaca, Cyprus, 
VAT: CY 10238620M,

Użytkownik - każda osoba korzystająca ze Strony

§ 2 Postanowienia ogólne

2.1. Zarówno układ treści zawarty na Stronie, jak i poszczególne jej części, takie jak
materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony
udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

2.2. Użytkownik korzystając ze Strony oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść
całego Regulaminu.

§ 3 Prawa i obowiązki Użytkownika

3.1. Użytkownik Strony zobowiązany jest do korzystania z jej możliwości w sposób
zgodny z obowiązującym prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.2. Obowiązki Użytkownika:
a) korzystanie ze Strony do celów wynikających z jej charakteru i przedmiotu,
b) zabrania się używania wulgaryzmów,
c) stosowanie się do zasad prawidłowego zachowania w Internecie,
d) zabrania się promowania innych stron internetowych,
e) zabrania się wywierania negatywnego wpływu na działanie Strony,
f) nie wolno korzystać z materiałów zamieszczonych na Stronie w celach innych niż w
zakresie dozwolonego użytku.

3.4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie ze Strony.

3.5. Administratorzy mogą usunąć lub edytować treści umieszczone przez Użytkownika, a
w szczególności te niespełniające Regulaminu.

3.6. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie w celu korzystania z usług oferowanych
przez Stronę, w tym także w celu wysyłania materiałów marke+ngowych na podany
przez niego adres e-mail.



3.7.Podane dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celu realizacji
ich działań marke+ngowych.

§ 4 Pozostałe zapisy

4.1. Strona ma charakter informacyjny, a zastosowanie wskazówek i porad w praktyce
każdorazowo powinno być skonsultowane podczas osobistej wizyty u lekarza.
Opinie innych Użytkowników zawarte na Stronie nie należy rozumieć jako:
a) konsultacji zastępującej osobistą wizytę u lekarza lub poradę farmaceuty w aptece
b) udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996
roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28 poz. 152) i ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2011r. < Nr 112, poz. 654 z
późn. zm.) oraz badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o
zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28 poz. 152),

4.2. Użytkownik nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

§ 5 Prawa i obowiązki Administratora

5.1. Administrator ma prawo do:
a) czytania, blokowania/usuwania wszelkich treści niezgodnych z prawem lub
Regulaminem,
b) przeprowadzenia modernizacji Strony, a tym samym do całkowitego czy też
częściowego jej wyłączenia na czas niezbędny do przeprowadzenia ww. prac,
c) zamieszczania na Stronie treści reklamowych, ogłoszeniowych i innych o
podobnym charakterze do treści prezentowanych oraz korespondencji przesyłanej w
ramach Strony,
d) edycji treści tekstów, jeśli mogłyby wprowadzać w błąd lub być niezrozumiałe/
nieczytelne dla Użytkowników (w tym również poprawy leksykalnej i ortograficznej
wypowiedzi),
e) dokonania zmiany właściciela w części lub w całości wszelkich swoich praw i
obowiązków związanych ze Stroną.

5.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje i materiały umieszczane
przez Użytkownika . Osoba, która zamieszcza na Stronie treści zabronione musi liczyć się
z odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź też osób trzecich.

5.3. W przypadku, powzięcia wątpliwości co do wiarygodności umieszczonych przez
Użytkownika materiałów czy też uzyskania informacji, iż zamieszczone materiały
naruszają/mogą naruszać prawa autorskie oraz inne prawa Użytkowników/innych osób
Administrator wezwie użytkownika do potwierdzenia tytułu prawnego do przedmiotowych
materiałów pod rygorem ich natychmiastowego usunięcia przez administrację Strony.

5.4. Zamieszczanie przez Użytkownika informacji o osobach trzecich może naruszać
prawo tych osób do ochrony danych i prywatności. Administrator nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z
opublikowaniem przez Użytkownika zdjęć/wizerunku tych Osób. Wszelką
odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który opublikował sporne materiały.



5.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez
osoby trzecie umieszczonych na Stronie materiałów czy informacji. Odpowiedzialność w
tym zakresie ponosi Użytkownik.

5.6. Administrator ponosi wyłącznie odpowiedzialność za działania i zaniechania o ile były
one przez niego zawinione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w
funkcjonowaniu Strony wywołane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem lub
zaniechaniem Użytkowników oraz osób trzecich, awarią sprzętu, nawet jeśli
spowodowałyby one utratę danych Użytkowników.

5.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania
przez Użytkowników z funkcji Strony, wynikającą z konieczności dokonywania jego
modernizacji.

§ 6 Postanowienia końcowe

6.1. Administratorzy dołożą wszelkich starań, aby Strona www.znamlek.pl funkcjonowała
sprawnie, bez zakłóceń oraz umożliwiała swoim Użytkownikom korzystanie z wszelkich
dostępnych funkcjonalności.

6.2.Regulamin Strony dostępny jest pod adresem h#p://znamlek.pl/regulamin.

6.3. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu z ważnych
powodów (organizacyjnych, technicznych lub prawnych), bez uzasadniania przyczyny.

Zaktualizowana treść Regulaminu zostanie zamieszczona na Stronie, a Użytkownicy
zostaną poinformowani o tym fakcie.

Znamlek.pl

kontakt@znamlek.pl


