REGULAMIN
Świadczenia Usług Internetowych
Użyte określenia w niniejszym Regulaminie:
•
•

Użytkownik – podmiot, z którym została zawarta umowa o świadczenie usług internetowych.
Operator – podmioty zarządzające serwerami internetowymi:
o Wielkopolska Inicjatywa Gospodarcza Sp. z o.o. „STUDIO SYLVER”

Treść Regulaminu:
1. Wykupienie abonamentu daje prawo do korzystania z konta tylko jednemu użytkownikowi
będącemu jego właścicielem.
2. Udostępnienie konta osobom trzecim wiąże się ze złamaniem zasad niniejszego regulaminu.
3. Użytkownik jest zobowiązany do bezpiecznego operowania uprawnieniami, którymi dysponuje,
w taki sposób, aby nie mogły być wykorzystywane przez osoby nieupoważnione.
4. Użytkownik zobowiązany jest podporządkować się zasadom bezpieczeństwa proponowanym
przez administratora.
5. Użytkownik nie może dokonywać prób łamania zabezpieczeń serwerów Operatora
6. Użytkownik nie może zmieniać hasła przez telefon.
7. Informacje użytkownika nie są szyfrowane na poziomie łącza.
8. Podstawą statystyki dokonywanych operacji jest rejestracja zdarzeń na serwerach Operatora.
9. Operator gwarantuje przestrzeganie tajemnicy korespondencji oraz danych przechowywanych
na serwerze.
10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączeń, jeśli zakłócenie (lub brak
połączenia) powstało niezależnie od pracy serwerów Operatora
11. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać do administratora sieci (admin@xg.pl).
12. Użytkownikowi nie wolno używać skrzynek pocztowych do masowego rozsyłania wiadomości
reklamowych - a także ofertowych lub mających w jakikolwiek sposób nakłonić adresata bądź
osoby trzecie do podejmowania lub zaniechania określonych działań bądź zachowań - bez
wcześniejszego uzgodnienia takiej wysyłki z wszystkimi odbiorcami tych wiadomości.
Za masowe rozsyłanie wiadomości uważa się wysyłanie wiadomości skierowanych do więcej
niż jednego adresata. Możliwe jest jedynie wykonanie mailingu o treści i metodzie uzgodnionej
z Operatorem.
13. W przypadku nieuregulowania zobowiązań w okresie jednego miesiąca od daty wystawienia
faktury Operator zastrzega sobie prawo zablokowania kont pocztowych i stron www. W tym
przypadku wszystkie dane Użytkownika przechowywane są na serwerze. Za okres blokady kont
naliczone będą opłaty abonamentowe w pełnej wysokości. Po upływie dwóch miesięcy
i nieopłaceniu zaległego oraz bieżącego abonamentu wszelkie informacje i dane Użytkownika
zostaną usunięte z serwera bez prawa do odszkodowania.
14. Użytkownik, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki odnośnie jakiejkolwiek informacji
zobowiązany jest powiadomić o tym Operatora w terminie do 10 następnego miesiąca.
15. Użytkownik zobowiązany jest informować Operatora o wszelkich zmianach danych
dotyczących Użytkownika tj. nazwy, adresu, NIP-u itp. pisemnie (fax, e-mail itp.).
16. Użytkownik zobowiązany jest poinformować Operatora o rezygnacji ze świadczonych usług.

