Regulamin FORUM – Program Edukacji Onkologicznej
§1
Definicje
Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
Usługodawca – PRIMOPRO Sp. z o. o., Sp. k. (dalej zwany PRIMOPRO).
Adres elektroniczny Usługodawcy - kontakt.peo@gmail.com
Program Edukacji Onkologicznej - portal internetowy znajdujący się pod adresem
www.programedukacjionkologicznej.pl
obejmujący wszystkie serwisy znajdujące się na podstronach i subdomenach w/w portalu.
Forum - zorganizowana, wyodrębniona funkcjonalnie część portalu, zawierająca się na jego
podstronie lub podstronach, służąca wymianie informacji i poglądów przez Użytkowników.
Forum obejmuje również podfora.
Użytkownik - osoba, która dokonała rejestracji w portalu
www.programedukacjionkologicznej.pl
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z Forum portalu internetowego znajdującego
się pod adresem www.programedukacjionkologicznej.pl. Niniejszy regulamin wiąże
wszystkich Użytkowników korzystających z Forum Portalu.
2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem
i dobrymi obyczajami oraz przyjmuje do wiadomości, że zakazane jest jakiekolwiek
umieszczanie/prezentowanie treści zakazanych lub w jakikolwiek sposób
naruszających prawa osób trzecich.
3. Zasady uczestnictwa w forum.
Zabronione jest w szczególności:
a) Jakiekolwiek udostępnianie za pomocą Forum materiałów uzyskanych nielegalnie,
bądź w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem,
b) Rejestracja/korzystanie z więcej niż jednego loginu. W przypadku stwierdzenia
naruszenia niniejszego postanowienia jeden (lub więcej loginów Użytkownika)
mogą zostać zablokowane przez Usługodawcę.
c) Udostępnianie danych umożliwiających korzystanie z loginu Użytkownika osobom
trzecim.
d) Rejestrowanie loginów łudząco podobnych do już istniejących (zakaz podszywania
się pod innego Użytkownika).
e) Rozpowszechnianie treści o charakterze pornograficznym.
f) Rozpowszechnianie treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego
oraz dobrymi obyczajami.

g) Rozpowszechnianie treści o obraźliwym charakterze, bądź naruszających
obowiązujące standardy etyczne.
h) Jakiekolwiek rozpowszechnienie/nakłanianie do pobrania wirusów
komputerowych lub złośliwego/szkodliwego oprogramowania.
i) Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych,
stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
j) Rozpowszechnianie, bez zgody Usługodawcy, reklamy w każdej postaci, w tym
kryptoreklamy.
k) Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści lub zawierających
potencjalnie szkodliwe informacje.
l) Publikowanie tych samych lub bardzo podobnych informacji w wielu działach
forum.
m) Publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych
i niezrozumiałych oraz obniżających szeroko pojmowany ogólny poziom dyskusji.
n) Publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego działu forum lub wątku
dyskusji.
o) Publikowanie wpisów poruszających ten sam temat, co istniejący wątek. Przed
publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą
wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
§3
Reklamacje oraz techniczne warunki korzystania z usługi
Postępowanie reklamacyjne oraz warunki techniczne związane z korzystaniem z usługi
zostały określone w Regulaminie Strony.
§4
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
W przypadku, gdy zarejestrowany użytkownik nie korzysta z konta przez okres
przekraczający 36 miesięcy Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług
drogą elektroniczną za zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
Pozostałe zasady dotyczące zawiązania oraz rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną zostały określone w Regulaminie Strony.

