
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

www.wszystkoocoachingu.pl

Wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023

Uwagi ogólne

1. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz.U. 2020, poz. 344) regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej

wszystkoocoachingu.pl  (dalej:  strona),  czyli  usługi świadczonej drogą elektroniczną

przez administratora portalu NORMAN BENETT K. GRELA-ŁĘŻAK I WSPÓLNICY

SPÓŁKA  JAWNA  (dalej:  „Norman  Benett”),  tj.  spółkę  z  siedzibą  w  Komorowie,

prowadzącą działalność pod adresem Ul. 3 Maja 11A, 05-806 Komorów, wpisaną do

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu

Rejonowego dla  m.st.  Warszawy w Warszawie  pod numerem KRS:  0000087956,

NIP: 5342154482, REGON: 017263031.

2. Norman Benett jest usługodawcą w rozumieniu w/w ustawy.

3. Do  korzystania  ze  strony  niezbędne  jest  posiadanie  urządzeń  pozwalających  na

korzystanie  z  zasobów  Internetu  oraz  przeglądarki  zasobów  internetowych

umożliwiającej  wyświetlanie  stron  www.  Do  korzystania  z  usługi  newsletter

wymagane jest posiadanie dostępu do poczty elektronicznej. 

4. Każda osoba korzystająca ze strony internetowej zobowiązana jest do przestrzegania

regulaminu  strony  i  akceptacji  całości  jego  treści.  Akceptacja  treści  regulaminu

następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania ze strony. 

5. Norman  Benett  umożliwia  nieodpłatne  pobieranie  określonych  treści  ze  strony

internetowej. 

6. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez regulamin

lub zabronione są przepisami prawa. W szczególności niedopuszczalne są czynności

prowadzące do destabilizacji  strony, utrudnienie do niej  dostępu lub korzystanie z

niej. 

7. Strona oraz wszystkie jej elementy (nazwa, treści, grafiki i inne) podlegają ochronie

prawnej i korzystanie z nich jest dozwolone na warunkach określonych w regulaminie

i powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

8. Norman  Benett  zastrzega  sobie  możliwość  zakończenia  prowadzenia  strony  w

dowolnie wyznaczonym przez siebie momencie.

Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługi oferowane przez Norman Benett za pośrednictwem strony są następujące:

a. Umożliwienie dostępu do materiałów związanych z tematyką portalu;

b. Przesyłanie informacji newsletterem.



2. Z  chwilą  zaakceptowania  regulaminu  przez  osobę  podającą  dane  w  formularzu

zapisu  na  newsletter  dochodzi  do  zawarcia  umowy  o  świadczenie  usług  drogą

elektroniczną.  Z  tą  chwilą  Norman  Benett  staje  się  zobowiązany  do  świadczenia

usług określonych w regulaminie przez czas nieoznaczony, a usługa newsletter jest

świadczona nieodpłatnie. 

3. Norman Benett może umieszczać banery lub linki na stronie, które odsyłać będą do

innych stron internetowych, w tym należące do innych podmiotów.

Newsletter

1. Umowę  o  usługę  newsletter  mogą  zawrzeć  osoby  posiadające  dostęp  do  poczty

elektronicznej,  które zaakceptowały niniejszy regulamin. Bez podania adresu email

Norman Benett nie ma możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Umowa o usługę newletter  ulega rozwiązaniu  w każdym czasie przez naciśnięcie

przycisku  „wypisz”.  Wskazany  przycisk  znajduje  się  w  każdym  przesłanym  do

użytkownika newsletterze.  Umowa ulega również rozwiązaniu z inicjatywy Norman

Benett w razie zaprzestania świadczenia usług w tym zakresie przez Norman Benett,

jak również w przypadku stwierdzenia przez Norman Benett naruszeń prawa przez

danego użytkownika.

3. Zakończenie  umowy  o  newsletter  oznaczać  będzie  zaprzestaniem  dostarczania

newslettera do użytkownika. 

4. Dostarczanie  użytkownikom  korzystających  z  usługi  newsletter  materiałów

handlowych drogą elektroniczną może nastąpić po uprzednim wyrażeniu zgody przez

użytkownika na otrzymywanie wskazanych treści. 

Umieszczanie komentarzy na stronie

1. Norman Benett umożliwia umieszczanie komentarzy pod niektórymi prezentowanymi

na stronie tekstami. Umieszczenie komentarza nie wymaga wcześniejszej rejestracji,

aczkolwiek wymagane jest podanie emaila osoby, która umieszcza komentarz oraz

nazwy (preferowane imię i nazwisko osoby) pod jaką umieści komentarz. 

2. Komentarze  na  stronie  internetowej  będą  monitorowane  przez  Norman  Benett.

Między innymi w tym celu na stronie internetowej działa filtr antyspamowy blokujący

publikację  komentarzy  zawierających  adresy  URL.  Zablokowane  komentarze  są

regularnie  przeglądane,  a  jeśli  zostały  zablokowane  niesłusznie  –  niezwłocznie

publikowane. 

3. W przypadku niepojawienia się komentarza na stronie prosimy o kontakt na adres

biuro@wszystkoocoachingu.pl w  ciągu  tygodnia  od  umieszczenia  komentarza.  Po

upływie tego okresu może on być bezpowrotnie usunięty.

4. Użytkownik strony publikuje komentarze we własnym imieniu i wyłącznie na własną

odpowiedzialność. 

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników komentarzy:

a. sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem;

b. wzywających  do  dyskryminacji  lub  nienawiści,  w  szczególności  na  tle

rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
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c. propagujących przemoc;

d. zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;

e. zawierających  treści  niezwiązane  z  tematyką  strony,  w  tym  treści  o

charakterze reklamowym;

f. mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;

g. mających charakter spamu ( w tym dużej liczby komentarzy o jednakowej lub

podobnej treści);

h. niebezpiecznych  dla  prawidłowego funkcjonowania  urządzeń lub  systemów

informatycznych,  w  szczególności  zawierających  linki  zagrażające

bezpieczeństwu  prawidłowego  funkcjonowania  urządzeń  lub  systemów

informatycznych.

6. Norman  Benett  zastrzega  sobie  prawo  do  usunięcia  komentarzy  niezgodnych  z

regulaminem.  Norman  Benett  informuje  o  usunięciu  komentarza  ze  strony  oraz

przyczynie jego usunięcia poprzez zamieszczenie własnego komentarza w miejsce

usuniętego. W przypadku niesłusznego usunięcia komentarza możliwe jest ponowne

zweryfikowanie podstawy usunięcia komentarza i w tym celu prosimy o kontakt na

adres biuro@wszystkoocoachingu.pl w ciągu tygodnia od jego usunięcia. Po upływie

tego okresu będzie on być bezpowrotnie usunięty.

Prawa autorskie

1. Udostępnienie  przez  Norman  Benett  treści  na  stronie  nie  oznaczają  przekazania

korzystającemu jakichkolwiek praw, poza prawem do korzystania z nich zgodnie z

regulaminem oraz przepisami prawa.

2. Zarówno układy treści zawarte na stronie, jak i poszczególne jego części, takie jak

materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony

udzielanej  przez  przepisy  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i

prawach  pokrewnych  (tekst  jedn.  Dz.U.  2017,  poz.  880  ze  zm.).  Każdy  z

użytkowników  strony  zobowiązany  jest  do  poszanowania  praw  autorskich  pod

rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej

ustawy.

3. Z  uwzględnieniem  prawa  do  osobistego  użytku  wyłącza  się  komercyjne

wykorzystanie  materiałów  umieszczonych  na  stronie  przez  podmioty  zawodowo

świadczące usługi w celu dalszego odpłatnego udostępniania całości lub części tym

materiałów  podmiotom  trzecim.  W  przypadku  chęci  komercyjnego  wykorzystania

materiałów  przez  podmioty  zawodowo  świadczące  usługi  prawne  należy  uzyskać

dodatkową licencję oraz opłacić opłatę licencyjną ustaloną w bezpośrednim kontakcie

z Norman Benett.

4. Zdjęcia  umieszczone  na  stronie  internetowej  mogą  pochodzić  z  banków  zdjęć

odpłatnych lub nie, które wykorzystywane na zasadzie odrębnej licencji. 

Pozostałe postanowienia

1. Norman Benett nie udostępnia w żadnej formie danych użytkowników/-czek strony

innym  podmiotom,  chyba  że  dzieje  się  to  za  ich  wyraźną  zgodą  (m.in.  celem
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otrzymywania  newslettera)  lub  na  żądanie  uprawnionych  organów  państwa  na

potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

2. W przypadku awarii strony internetowej Norman Benett podejmie wymagane starania

w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak pragnie wskazać, że w

wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, jest możliwość utraty zgromadzonych

danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.

3. Norman  Benett  zastrzega  sobie  prawo  do  wyłączenia  strony  lub  ograniczenia

możliwości zamieszczania komentarzy.

4. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Norman Benett  zastrzega sobie

prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Nowa treść regulaminu obowiązuje od

momentu opublikowania na stronie internetowej, chyba że co innego zastrzeżono w

regulaminie.

5. Wszelkie uwagi  dotyczące funkcjonowania  strony internetowej  należy zgłaszać na

następujący  adres  email:  biuro@wszystkoocoachingu.pl .  Zgłoszone  uwagi  będą

analizowane i rozpatrywane na bieżąco i niezwłocznie, przy czym standardowo będą

rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Zgłoszenie uwagi celem jej

rozpatrzenia  wymaga  przedstawienia  jak  najbardziej  kompletnego  obrazu  sprawy

przez  użytkownika.  W  sprawach  bardziej  skomplikowanych  termin  rozpatrzenia

zgłoszenia  może  ulec  przedłużeniu.  Norman  Benett  zastrzega  sobie  możliwość

pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona dysfunkcji wynikających

z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu. 

6. Wszelkie uwagi,  sugestie  oraz pytania  związane ze stroną internetową mogą być

zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wszystkoocoachingu.pl .
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