Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin.

















Tylko użytkownicy posiadający konto w serwisie www.ioze.pl mogą zamieszczać ogłoszenia.
Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik wyraża zgodę na ich publiczne udostępnienie.
Redakcja serwisu www.ioze.pl ma 1 dzień roboczy na opublikowanie dodanego ogłoszenia.
Redakcja serwisu www.ioze.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
Redakcja serwisu www.ioze.pl zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń, które są według niej niezgodne z prawem,
normami obyczajowymi lub z poniższym regulaminem. Administrator serwisu może usuwać ogłoszenia bez
powiadomienia o tym użytkownika.
Serwis www.ioze.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez wcześniejszego powiadamiania
użytkowników.
Serwis www.ioze.pl zastrzega sobie prawo niewyemitowania ogłoszenia bez podania przyczyny.
Serwis www.ioze.pl zastrzega sobie prawo do czasowego przerywania pracy serwera.
Serwis www.ioze.pl zastrzega sobie prawo do zmian w strukturze serwisu, zakresu świadczonych usług oraz
wprowadzania ograniczeń w dodawaniu ogłoszeń.
Serwis www.ioze.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym momencie nowego cennika opłat bez
wcześniejszego informowania użytkownika.
Dane teleadresowe Klientów serwisu www.ioze.pl mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w celu nawiązania kontaktu
z ogłoszeniodawcą, aby przeprowadzić transakcję. Wykorzystanie ich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.
Użytkownik zamieszczający ogłoszenie w serwisie www.ioze.pl ponosi pełną odpowiedzialność karną
i cywilną w myśl obowiązującego prawa za jego treść, materiały i wiarygodność danych osobowych.
Umieszczający ogłoszenie zapewnia, że oferta dotyczy lub jest powiązana bezpośrednio lub pośrednio
z branżą odnawialnych źródeł energii.
Użytkownik może zamieścić dowolną liczbę ogłoszeń.
Użytkownik zobowiązany jest dodać ogłoszenie do odpowiedniej kategorii. Zakazuje się powielania
– ogłoszenia takie będą usuwane.

II. ZABRANIA SIĘ:












Zabrania się zamieszczania ogłoszeń sprzecznych z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym.
Zabrania się zamieszczania ogłoszeń, które są niezgodne z dobrymi obyczajami, nagannymi moralnie, społecznie
niewłaściwymi, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa oraz naruszające prawa osób trzecich (dobra
osobiste, prawa autorskie).
Zakazuje się umieszczania w tytule ogłoszenia nazwy firmy lub linka na jej stronę.
Zakazuje się firmom, które nie wykupią abonamentu zamieszczania w ogłoszeniach reklamy ich firmy z pełnymi danymi
teleadresowymi oraz logo.
Zakazuje się robić reklamę serwisom konkurencyjnym do serwisu www.ioze.pl.
Zakazuje się ogłaszać strony lub usługi, które pracują na zasadzie programów tzw. refferal lub affiliate (prowizja dla
użytkownika dającego ogłoszenie za każdego kolejnego, którego wprowadzi).
Zakazuje się zamieszczać ogłoszenia typu ”napisz e-mail, aby uzyskać więcej informacji”, ponieważ serwis www.ioze.pl
nie chce propagować ukrywania podejrzanych działalności.
Zakazuje się umieszczania linków na inne ogłoszenia lub strony aukcyjne.
Zakazuje się umieszczania ogłoszeń, które mają formę wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny itp.
Zabrania się umieszczania w treści i tytule ogłoszenia: adresów stron www, nazw domen lub nazw sugerujących nazwę
serwisu, a także reklam innych serwisów www przez podanie ich nazwy.

IV. SERWIS WWW.IOZE.PL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:










Zachowanie osób umieszczających ogłoszenia,
Świadczone usługi i towary,
Zgodność usług i towarów z opisem,
Zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą,
Pretensje związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu,
Podanie przez użytkowników fałszywych danych,
Naruszenia w ogłoszeniu praw osób trzecich,
Przerwy w działaniu serwisu do 3 dni z przyczyn niezależnych od nas,
Przerwy w działaniu serwisu do 3 dni wynikłe z okresowych przeglądów i konserwacji serwisu.

V. REDAKCJA PORTALU NIE PUBLIKUJE OGŁOSZEŃ:








Które proszą o wsparcie finansowe,
Szukam pracy, które nie są związane z branżą OZE,
Łamiących ustawę o ochronie danych osobowych,
Dotyczących informacji ściśle politycznych,
Nawołujących do nienawiści,
Matrymonialnych,
Zawierających treści erotyczne.

VI. UWAGI KOŃCOWE:







W przypadku zauważenia jakichkolwiek niezgodności treści ogłoszenia z postanowieniami
niniejszego regulaminu, serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
W sytuacji spostrzeżenia, że użytkownik rażąco narusza regulamin, serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia konta
użytkownika, a to równoznaczne jest z tym, że jego ogłoszenia również zostaną usunięte.
W przypadku roszczeń osób trzecich wobec serwisu www.ioze.pl za naruszenie praw w treści ogłoszenia, użytkownik
zamieszczający dane ogłoszenie zobowiązany jest do przejęcia na siebie wszelkich kosztów ewentualnych postępowań
oraz kosztów procesów i odszkodowań.
Jeżeli zauważysz w serwisie www.ioze.pl ogłoszenie z Twoimi danymi teleadresowymi, których nie jesteś autorem
prosimy o kontakt na adres e-mail: redakcja@ioze.pl.
Właścicielem serwisu www.ioze.pl jest Instytut OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

