1. Wstęp
Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu
internetowego ioze.pl, znajdującego się pod adresem internetowym www.ioze.pl. Regulamin określa prawa i
obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności
administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis. Każdy potencjalny użytkownik z chwilą
rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i może podejmować dalsze czynności po
uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień

2. Czym jest serwis internetowy www.ioze.pl?
Promocja i i podnoszenie świadomości społeczeństwa z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii to nie koszty a
inwestycje. W Polsce wiedza i technologia wykorzystywana w branży OZE powoli jest rozpowszechniana, ale
wciąż bardzo opornie i bez większych rezultatów. My wierzymy, że technologia i natura mogą iść w parze.
Udowadniamy, że działania związane z OZE są nie tylko prospołeczne i proekologiczne ale mogą również
skutecznie zwiększyć efektywność biznesu.
W związku z powyższym firma Instytut OZE Sp. z o.o. złożyła wniosek i uzyskała dofinansowanie na realizacje
projektu pn. "Instytut OZE gwarantem rozwoju świadomości społeczeństwa w zakresie odnawialnych źródeł
*
energii" .
* Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Program Operacyjny: innowacyjna Gospodarka, Działanie PO IG 8.1.

Jednym z głównych elementów realizacji projektu jest utworzenie serwisu internetowego www.ioze.pl
mającego na celu promowanie, usystematyzowanie i zebranie wszystkich informacji dotyczących możliwości
inwestycyjnych i sposobów wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii, a także transfer wiedzy ( w tym
także doradztwo techniczne) i aktualności w zakresie OZE.

3. Definicje
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
3.1. Administrator - podmiot świadczący udostępnienia zasobów serwisu na rzecz użytkownika serwisu, którym
jest Instytut OZE Sp. z o.o., zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez........
3.2. Serwis - portal ioze.pl, figurującym pod adresem internetowym www.ioze.pl, będący platformą
internetową, umożliwiający użytkownikom znalezienie informacji dotyczących możliwości inwestycyjnych w
odnawialne źródła Energii oraz transfer wiedzy i aktualności w zakresie OZE, a także prowadzenie dyskusji na
Forum, promocji firmy w Bazie Firm, korzystanie z kalkulatorów inwestycyjnych oraz korzystanie z e-usługi
Kojarzenia Firm w Bazie Firm
3.3. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa polskiego może
występować w obrocie prawnym, która poprzez akceptację regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do
wszystkich usług oferowanych przez serwis.

3.4. Konto - dostępne dla użytkownika miejsce w serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on swoje
dane i zarządza nimi.
3.5. Login - prywatna i rzeczywista nazwa użytkownika w serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie
rejestracji.
3.6. Gość - osoba odwiedzająca serwis, która nie została w nim zarejestrowana, mająca dostęp do informacji w
ramach serwisu. Osoba taka nie może brać czynnego Udziału w Forum, nie może korzystać z kalkulatorów
inwestycyjnych oraz korzystać z e-usługi Kojarzenie Firm.
3.7. ioze.pl - portal internetowy figurujący pod adresem www.ioze.pl.
3.8. Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.

4. Techniczne warunki korzystania z serwisu.
Niezbędnym dla korzystania z serwisu jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet,
włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptujących pliki coocies oraz konto poczty email.

5. Prawa Autorskie
Nazwa serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie
prawnej. Właścicielem serwisu jest Instytut OZE Sp. z o.o. znajdujący się pod adresem 25-008 Kielce ul. Staszica
1/115. Możliwość używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych w serwisie wraz ze
zdjęciami, grafiką, rysunkami itp. są ograniczone prawami, które przysługują legitymowanym podmiotom.
www.ioze.pl oraz znak graficzny jest prawnie zarejestrowanym znakiem towarowym, podobnie jak inne
zamieszczone w serwisie znaki towarowe, produkty, slogany, i loga. Są one zastrzeżone i nie mogą być używane
w reklamie i publikacjach pokrewnych bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela. To samo dotyczy innych nazw,
znaków i wzorów zastrzeżonych na rzecz www.ioze.pl. Wszystkie pozostałe nazwy firm, produktów i usług,
które pojawiają się w serwisie, zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami
towarowymi innych przedsiębiorstw. Znaki towarowe, handlowe, firmowe i oznaczenia pochodzenia, które
występują na stronach internetowych, podlegają ochronie prawnej. niedozwolone jest wykorzystywanie bez
zgody uprawnionego wspomnianych wcześniej znaków i oznaczeń do nich podobnych oraz uznanych za
powszechnie znane.

7. Uczestnictwo w serwisie
Uczestnikami serwisu są jego użytkownicy. Rejestracja i korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
Procedura rejestracji następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług
droga elektroniczną zostaje zawarta z chwila rejestracji, na czas nieokreślony. Użytkownik zobowiązuje się do
podania w swoim formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą.
Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
7.1. Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
7.2. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług serwisu;
7.3. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawda;
7.4. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, przez administratora oraz
przekazywanie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr
101 poz. 926, ze zm.);

7.5. Wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym, które może odbywać się w przyszłości na łamach
serwisu.
7.6.Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od administratora oraz informacji o utrudnieniach,
zmianach czy przerwach technicznych w działaniu serwisu.
7.7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora przekazanych w
formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy świadczenia usług droga elektroniczną.
8. Dane osobowe i polityka prywatności
W momencie rejestracji użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie jego danych
osobowych przez administratora określonymi w dziale "Polityka prywatności".
Administratorem danych osobowych jest Instytut OZE Sp. z o.o. , który dokonuje przetwarzania danych
osobowych użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz
ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z serwisu przez użytkownika od
uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w punkcie 7. Jeżeli podane dane
będą budzić uzasadnione wątpliwości administrator może odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z
użytkownikiem.
Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich
poprawiania oraz żądania ich usunięcia z serwisu.
Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie
tych danych.
Administrator uprawniony jest do ujawniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami
Regulaminu i obowiązującymi przepisami.

9. Zasady korzystania z serwisu.
Każdy użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez użytkownika
więcej niż jednego konta wymaga uprzedniej zgody administratora. Zakazuje się udostępnianie konta innym
osobom , jak i korzystania z kont należących do innych osób.
Zawierając umowę z administratorem , użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:







przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków,
patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych administratora oraz innych
osób.
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych użytkowników;
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie
serwisu
nie podejmowania działań na szkodę administratora, użytkowników i innych osób
użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w
serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych, użytkownik
oświadcza również, że uzyskał zgodę innych na umieszczanie przez niego treści, przedstawiających się
lub odnoszących do tych osób.

Zabrania się wykorzystywania serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym.
Niedozwolone jest umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających

zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących przemoc, nienawiść,
dyskryminacje (rasowa, kulturową, etniczną, religijną lub fizjologiczną itp.), naruszających dobra osobiste lub
obrażających godność innych osób.
Zabronione jest używanie w serwisie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
10. Zablokowanie konta
Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe
dla serwisu bądź innych użytkowników.
Administrator ma prawo do zablokowania konta użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień
niniejszego regulaminu.
Rozwiązanie umowy z użytkownikiem polega na usunięciu przez niego swoich danych z poziomu profilu
użytkownika oraz z bazy firm. Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną skutkuje
zablokowaniem konta.
Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, zdjęć, grafik umieszczonych przez użytkownika w
serwisie, które uzna za niewłaściwe, bezprawne, obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z przepisami prawa,
propagujące przemoc, nienawiść, naruszające normy moralne lub dobre obyczaje, a tym samym sprzeczne z
regulaminem.
Administrator zastrzega sobie również w związku z powyższym możliwość zablokowania konta użytkownika, a
tym samym założenie nowego konta wymaga uprzedniej zgody administratora.

11. Odpowiedzialność
Administrator zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu
oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikom pomocy w ich problemach związanych z korzystaniem z
serwisu.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą,
awaria sprzętu, lub niedozwoloną ingerencja użytkowników, nawet jeśli spowodowały one utratę danych,
treści, grafik, zdjęć wprowadzonych przez użytkowników.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zainfekowanie wirusami komputerów użytkowników na skutek
korzystania przez użytkowników z funkcji serwisu oraz utratę przez nich jakichkolwiek danych.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowa niemożność korzystania przez użytkowników z funkcji i
usług serwisu, wynikająca z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane w serwisie przez
użytkowników i ekspertów oraz merytoryczną zawartość i aktualność podanych w serwisie informacji.
Administrator stara się aby znajdujące w serwisie informacje były rzetelne i zgodne z rzeczywistością, jednak w
żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Gości i użytkowników serwisu poniesione
wskutek korzystania informacji zaczerpniętych z serwisu.
Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania, usunięcia treści zabronionych przez prawo,
wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik
zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem administratora
bądź innych osób.
W serwisie mogą znajdować się linki do innych witryn www umożliwiające użytkownikom bezpośrednie
przejście na inne strony. Ze względu na brak możliwości wpływu na zawartości lub też sposób korzystania z tych
witryn, administrator nie może być i nie jest odpowiedzialny za zamieszczone na nich treści, ani też za sposób

ich wykorzystywania.

12. Reklamacje
Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłoszenie
tego administratorowi.
Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez administratora w możliwie krótkim terminie od dnia
zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez
rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto użytkownika w celu naprawy nieprawidłowości
funkcjonowania konta.

13. Przepisy końcowe
Regulamin jest dostępny pod adresem www.ioze.pl/regulamin.
Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili i bez
uzasadniania przyczyny.
W przypadku dokonania zmiany administrator poinformuje o tym wszystkich użytkowników serwisu publikując
go na łamach serwisu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na łamach serwisu.

