Regulamin aplikacji mobilnej „Korki”
DEFINICJE:
1. Aplikacja mobilna „Korki” – aplikacja dla uczniów i korepetytorów, której właścicielem są Korki sp z o. o. z siedzibą przy ul. Stanisława Leszczyńskiego
4/29, 50-078 Wrocław, o numerze NIP:8971846637, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718480.
2. Administrator – wyżej wymienione Korki sp z o. o.
3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z aplikacji mobilnej „Korki”.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z aplikacji „Korki”
2.Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu
serwisu. W razie ich wystąpienia administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza.
3.Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie spory powinny być rozwiązywane pomiędzy Użytkownikami aplikacji,
bez angażowania w nie Administratora.
4.Wszelkie prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w aplikacji, jak również informacje na nim publikowane są zastrzeżone Administratorowi. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie inne niż do celów
edukacyjnych bądź na własny użytek, w szczególności wykorzystywanie ich do celu
związanego z jakąkolwiek działalnością komercyjną - jest zabronione.
5.Dane kontaktowe podawane przez Użytkowników mogą być wykorzystywane wyłącznie do czynności mających na celu uzyskanie dodatkowych informacji na temat usług
lub ustalenie szczegółów rozpoczęcia współpracy. Wykorzystywanie danych kontaktowych Użytkowników do innych celów (np. do celów reklamowych) jest zabronione.
REJESTRACJA W APLIKACJI
1.Rejestracja w serwisie oznacza pełną akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2.Wszelkie dane kontaktowe są podawane przez Użytkownika na jego odpowiedzialność.
3.Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji systemowych, informacji o zmianach w Serwisie i jego regulaminie oraz innych wiadomości od Administratora.
4.Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie drogą mailową materiałów reklamowych i
wykorzystywanie ich danych do celów statystycznych.

DODAWANIE OPINII

1. Zarejestrowani Użytkownicy wyrażają zgodę na wystawianie im opinii przez innych
użytkowników.
2. Użytkownik wystawiający opinie ponosi pełną odpowiedzialność za jej treść.
3. W treści opinii nie mogą znajdować się żadne wulgaryzmy lub obraźliwe sformułowania.
USUWANIE I BLOKADA KONT ORAZ OPINII
1. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont oraz opinii
niezgodnych z niniejszym regulaminem bądź łamiących polskie prawo.
2. Konta Użytkowników nagminnie łamiących regulamin mogą zostać zablokowane na stałe lub tymczasowo. Oznacza to brak możliwości zalogowania się na konto i
brak możliwości samodzielnego dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, jak również
brak możliwości ponownej rejestracji. Zmiany na zablokowanym koncie są możliwe po
uprzednim kontakcie z Administracją.
3. Blokada lub usunięcie konta Użytkownika może nastąpić także w przypadku gdy publikuje on treści, które zawierają groźby lub promują nienawiść a także w przypadku gdy
dodawane przez niego zdjęcia zawierają nagość.
4. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania opinii, których treść
jest niezgodna z polskim prawem lub zasadami dobrej kultury.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Niniejszy regulamin może ulec zmianom. Administartor aplikacji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu poprzez opublikowanie nowego na tej stronie.
2.Za łamanie niniejszego regulaminu uważa się również próby jego obejścia.

