REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WHISKY SQUAD
I. DEFINICJE.
Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Administrator

S.W. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod
numerem KRS: 0000562757, posługująca się numerem REGON 361765007 oraz numerem NIP 6060094700.

Dane Osobowe

wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014
r., poz. 1182 z późn. zm.).

Forum

usługa komunikacyjna umożliwiająca Użytkownikom wyrażenie swojej opinii, wypowiedzi,
komentarza i opublikowanie ich w Portalu.

Konto Użytkownika

prowadzony dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w
którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu.

Newsletter

usługa elektroniczna świadczona przez Administratora, której treścią jest przesyłanie informacji
dotyczących produktów lub usług dostępnych w Whisky Squad, na wskazany przez Użytkownika
adres e-mail.

Portal

zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona
przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z przygotowanych mechanizmów
informatycznych oraz informacji opracowanych przez Administratora.

Regulamin

niniejszy Regulamin zawierający zbór ogólnych zasad stanowiących prawne podstawy korzystania
z Portalu, którego postanowienia znajdują zastosowanie, jeśli nic innego nie wynika z treści
innych regulaminów dotyczących poszczególnych Usług.

Usługi

oznacza usługi elektroniczne, komunikacyjne lub informacyjne świadczone przez Administratora,
których przedmiotem jest udostępnianie - na indywidualne żądanie Użytkownika - podstron
Portalu, poprzez wyświetlanie lub otrzymywanie informacji zawartych w jego zasobach albo
umożliwianie komunikacji między Użytkownikami, a w szczególności wyświetlanie krótkich relacji
dotyczących aktualnych wydarzeń, wyświetlanie materiałów autorskich pochodzących z Portalu
Internetowego, wysyłanie Newslettera oraz zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania
i wysyłania informacji.

Użytkownik

każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu.

Whisky Squad

prowadzony przez Administratora sklep działający pod szyldem „WHISKY SQUAD” wraz z ogródkiem,
mieszczący się w Poznaniu przy ul. Wojskowej 4, 60-792 Poznań.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu do przestrzegania
niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu i treścią innych regulaminów, w sprawach dotyczących
poszczególnych usług w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia regulaminów dotyczących tych usług.
III. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG.
Właściwe wyświetlanie Portalu oraz bezproblemowe korzystanie z usług świadczonych za jego pośrednictwem możliwe jest pod
warunkiem spełnienia przez system i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika następujących, minimalnych
wymagań technicznych:
a) system operacyjny Windows XP, Windows 7 lub wyższy, Mac OS X w wersji 10.9 lub wyższy, Android 4.0;
b) dostęp do sieci Internet poprzez łącze internetowe o przepustowości minimalnej 1024 Kb/s dla pobierania informacji i 512
Kb/s dla wysyłania informacji;
c) przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8, Google Chrome 17, Mozilla Firefox 8.0, Opera 11, Safari 7 lub nowsza wersja
ww. przeglądarek, obsługująca CSS i Java Scripty, z włączoną obsługa plików cookies i akceptacją wyskakujących
okienek (pop – up).
d) rozdzielczość monitora: 1280 x 800 piksela lub wyższa oraz głębia barw 32 – bit.
e) 4 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym;
f) karta graficzna z minimum 1 MB pamięci wspierającej rozdzielczość;
g) sterowanie za pomocą myszy komputerowej i klawiatury albo ekranu dotykowego.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SERWISU.
1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu oraz dokonywania w nim
dowolnych zmian, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.
2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Portalu, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, wyłącznie
w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw
autorskich oraz praw własności intelektualnej.
3. Administrator zastrzega, że nie odpowiada za to, czy korzystanie z Portalu sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do
merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób
wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania
przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich
podstawie decyzji.
5. Administrator zastrzega wyłączne prawo do zaprzestania świadczenia poszczególnych usług oraz wprowadzania nowych
usług.
V. REJESTRACJA KONTA.
1. Administrator umożliwia Użytkownikom założenie indywidualnego Konta Użytkownika.
2. Rejestracji Konta może dokonać Użytkownik:
a) będący osobą fizyczną, jeżeli ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną.
3. Korzystanie z niektórych Usług za pośrednictwem Portalu może wymagać rejestracji Użytkownika i aktywacji Konta.
4. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego i podanie
wyszczególnionych w nim danych, obejmujących co najmniej imię i nazwisko Użytkownika, datę jego urodzenia, numer

telefonu oraz adres e-mail. W toku rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać unikalny i dostępny (dotychczas
niewykorzystywany) login oraz ustanowić bezpieczne hasło.
5. Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych oraz tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia.
6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym zakładane jest Konto Użytkownika. Na
adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób aktywacji Konta oraz
inne wymagane prawem informacje. W celu korzystania z Konta Użytkownik musi dokonać jego aktywacji w sposób wskazany
w tej wiadomości.
7. Z chwilą aktywacji Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy rejestrowanym Użytkownikiem a Administratorem umowy,
której przedmiotem jest świadczenie Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.
8. Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność podanych danych. W tym celu Użytkownik powinien na bieżąco
aktualizować dane widniejące w ustawieniach Konta. Po aktywacji Konta zabrania się usuwania przez Użytkownika danych
zawartych w ustawieniach Konta, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie).
10. Użytkownik może dokonać rejestracji więcej niż jednego Konta, pod warunkiem przyporządkowania do każdego z nich innego
adresu e-mail. Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień
Regulaminu.
11. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom.
12. Konta są niezbywalne.
13. W przypadku wybrania przez użytkownika loginu podobnego do loginu wybranego już wcześniej przez innego Użytkownika,
przez co istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd, Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta, o czym Użytkownik
zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
14. Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta, jeżeli wybrany przez Użytkownika login narusza dobra osobiste innych
osób lub prawa własności intelektualnej (np. wykorzystuje nazwiska lub pseudonimy osób publicznie znanych lub odnosi się
do znanych firm lub marek towarów).
15. Użytkownik może złożyć do Administratora wniosek o usunięcie jego Konta.
16. Z chwilą usunięcia Konta umowa o świadczenie Usługi wygasa.
VI. ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW.
1. W ramach Portalu Internetowego Administrator umożliwia zamawianie (rezerwację) produktów oferowanych do sprzedaży w
sklepie Whisky Squad.
2. Zamawianie (rezerwacja) produktów jest dostępne wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych, którzy wcześniej
aktywowali Konto oraz zalogowali się do Portalu podając ustanowiony login i hasło.
3. Zamówienie (zarezerwowane) produktu drogą elektroniczną stanowi przyjęcie oferty i zobowiązuje do jego odbioru i zapłaty
uzgodnionej ceny.
4. Odbiór produktów zamówionych (zarezerwowanych) drogą elektroniczną możliwy jest wyłącznie osobiście w sklepie Whisky
Squad.
VII. WARUNKI ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY I OPINII.
1. Użytkownik ma prawo do zamieszczania w Portalu, w szczególności na Forum, informacji, wypowiedzi, komentarzy lub opinii,
jak również dodawać wykonane przez siebie zdjęcia.
2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść informacji, wypowiedzi, komentarzy lub opinii, jak również za treści
uwidocznione na zdjęciach zamieszczanych w Portalu i zamieszczając je przyjmuje na siebie odpowiedzialność w razie
naruszenia dóbr osób trzecich lub ich praw.
3. Zamieszczanie w Portalu informacji, wypowiedzi, komentarzy lub opinii może wymagać rejestracji Użytkownika oraz
aktywowania konta i zalogowania się z podaniem loginu i hasła.
4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie informacji, wypowiedzi, komentarzy lub opinii, a także zdjęć, które:
a) są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;
b) naruszają prawa osób trzecich;
c) są wulgarne lub obsceniczne;
d) propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
e) są reklamą lub promocją albo inną formą nieuprawnionej działalności komercyjnej;

5.
6.
7.

8.

f) nie dotyczą tematu lub wątku, w którym są zamieszczone;
g) naruszają godność ludzką lub dobra osobiste innych osób;
h) naruszają prawa własności przemysłowej, prawa autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa osób trzecich;
i)
zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na płeć lub narodowość;
j) mogą ranić przekonania religijne lub polityczne innych osób;
k) mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
l) sprzyjają zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;
m) promują system sprzedaży lawinowej;
n) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy e-mail innych osób.
Administrator ma prawo usunięcia informacji, wypowiedzi, komentarzy lub opinii, a także zdjęć, które nie spełniają
wymagań określonych w ust. 4.
Użytkownik, który dopuści się naruszenia może być na stałe pozbawiony przez Administratora dostępu do Portalu przez
czas oznaczony lub nieoznaczony.
Administrator ma prawo swobodnego zarządzania Portalem, w tym Forum. W szczególności Administrator może, bez podania
przyczyn, zawiesić funkcjonowanie Portalu, usunąć Forum z Portalu lub zmienić zasady jego funkcjonowania,
w szczególności w zakresie możliwości lub mechanizmu dodawania informacji, wypowiedzi, komentarzy lub opinii oraz
zdjęć.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, wypowiedzi, komentarzy lub opinii oraz za treści
uwidocznione na zdjęciach zamieszczonych w Portalu i nie redaguje ich treści, jednakże zastrzega sobie prawo do ich
usuwania w całości lub w części.

VIII. NEWSLETTER.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Przed dokonaniem zapisu na usługę Newsletter, Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu.
Administrator świadczy usługę Newsletter na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Newsletter może zawierać informacje handlowe.
Newsletter jest przesyłany wyłącznie do Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania w toku zakładania
konta użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikony na Stronie Internetowej, wskazując swój adres e-mail
i wyrażając zgodę na jego otrzymywanie.
Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail. Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za to, czy adres e-mail podany przez Użytkownika rzeczywiście do niego należy ani za to, czy jest on
prawidłowy.
Zapisując się na usługę Newslettera Użytkownik upoważnia Administratora do wysyłania za pośrednictwem
Newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
Administrator nie udostępnia powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
Użytkownik w każdym czasie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować korzystając
z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych Newsletterów lub zaznaczając odpowiednie
pole w swoim profilu na Stronie Internetowej.
Usunięcie konta Użytkownika z bazy adresowej następuje w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przez Administratora
zgłoszenia i może zostać zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym operację.

IX. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w chwili wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu Portalu
Internetowego lub w chwili skorzystania przez Użytkownika z przekierowania do Portalu Internetowego z innej strony. Umowa
ulega rozwiązaniu w chwili wyjścia przez Użytkownika ze Strony Internetowej.
X. PRAWA AUTORSKIE ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
1. Administrator zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich oraz praw własności
intelektualnej. Treści znajdujące się w Portalu Internetowym mogą stanowić utwory i w związku z tym mogą podlegać
ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia

2.

3.

4.

5.

1964 r. Kodeks cywilny, ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W
szczególności Portal może zawierać znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki,
dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot
ochrony.
Użytkownicy Portalu Internetowego zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie
w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści
do celów komercyjnych jest zabronione, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Poprzez korzystanie z utworów
Użytkownicy nie nabywają do nich żadnych praw, w tym m.in. nie uzyskują licencji.
Użytkownicy zapewniają, że treści zamieszczane przez nich w Portalu Internetowym, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki
i materiały wideo stanowią przedmiot ich własnych praw autorskich i mogą nimi swobodnie dysponować poprzez zamieszczenie
w Portalu. W przypadku treści objętych prawami autorskimi przysługującymi osobom trzecim Użytkownicy zapewniają, że
ich umieszczanie w Portalu Internetowym, odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą wyłączną i
pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody poniesione przez osoby trzecie oraz przez Administratora, powstałe w wyniku
ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.
Z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących efekt jego własnej twórczości i objętych prawem własności
intelektualnej, takich jak w szczególności zdjęcia i filmy, użytkownik przyznaje Administratorowi niewyłączną, zbywalną,
obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści
objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach Portalu Internetowego lub w związku z nim.
Licencja ta wygasa wraz z usunięciem przez Użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile
treści te nie zostały wcześniej udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły.
Zamieszczając informacje, wypowiedzi, komentarze lub opinie, a także zdjęcia Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę na to,
aby udostępniane przez niego treści, w tym jego wizerunek oraz treści uwidocznione na zdjęciach lub inne treści, także o
charakterze twórczym, zostały wykorzystane przez Administratora na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w
art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystanie to może polegać w
szczególności na zwielokrotnianiu wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, a także na rozpowszechnianiu oraz
publikowaniu, również z wizerunkami innych osób utrwalonymi na zdjęciach, na oficjalnej stronie internetowej
Administratora, a także na portalach społecznościowych Administratora. Zgoda zostaje udzielona bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych oraz bez konieczności zapłaty na rzecz Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej
wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

XI. PRYWATNOŚĆ.
1. Korzystanie z Usług świadczonych za pomocą Portalu może wymagać podania danych osobowych przez Użytkowników. Dane te
są zbierane i wykorzystywane przez Administratora zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności.
2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach
marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, a także prawo wniesienia
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika ze względu na jego
szczególną sytuację.
3. Administrator zapewnia, że będzie dokładać staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym
informacjom, w tym danym osobowym. Każdy Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy
informacji związanych z dostępem do Portalu (w szczególności haseł), a jakiekolwiek upublicznianie danych osobowych
w sieci Internet odbywa się na jego wyłączne ryzyko Użytkownika.
4. W przypadku przekierowania z Portalu na inny portal internetowy administrowany przez inny podmiot, podawanie swoich
danych osobowych w tym innym portalu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą publikowane na bieżąco
w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Portalu i wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania.
2. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa, a w szczególności Kodeks
cywilny.

