www.organizujemyslub.pl

REGULAMIN PANELU organizujemyslub.pl
Panel Organizatorów i Wykonawców Glamour Event (organizujemyslub.pl) , zwany dalej Panelem
należy do firmy Glamour Event.

I.

KORZYSTANIE Z PANELU
1. Korzystanie z Panelu jest bezpłatne.
2. Panel jest skierowany do :
a. podmiotów gospodarczych (każda forma prawna), zwanych dalej
Usługodawcami, świadczących usługi i/lub oferujących produkty skierowane do
osób i/lub podmiotów gospodarczych planujących organizację uroczystości
okolicznościowych, szkoleo, eventów.
Użytkowanie Panelu wymaga rejestracji Usługodawcy.
Usługodawcy użytkują Panel w zakresie umożliwiającym prezentację oferty.
Usługodawcy są zobowiązani do aktualizowania danych zawartych we wpisie.
b. klientów ostatecznych zainteresowanych ofertami Usługodawców.
3. Panel jest udostępniony w Internecie. Zakres prezentowanych informacji o ofercie
Usługodawców jest zróżnicowany.
4. Głównym użytkownikiem Panelu są pracownicy Glamour Event, prezentujący oferty
Usługodawców klientom Glamour Event.
5. Oferty usługodawców wymagają
uprzedniej akceptacji dokonanej przez
administratora Panelu. Każda zmiana w ofercie usługodawcy wymaga akceptacji
administratora Panelu.
6. Właściciel Panelu zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Panelu bez
podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej
decyzji.
7. Właściciel Panelu zastrzega sobie prawo do odmówienia zamieszczenia ofert
Usługodawców, bez konieczności podania powodu.
8. Właściciel Panelu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Panelu Użytkownik/ Klient zostanie
poinformowany pocztą elektroniczną wysłaną na adres konta pocztowego podanego
podczas procesu rejestracji.
9. Korzystając z Panelu, Usługodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy
Regulamin.

II.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Użytkownik/ Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych podczas
rejestracji i aktualizacji wpisów, w celach służących świadczeniu przez właściciela
Panel usług prezentacji ofert, informowaniu o zmianach i nowościach oraz
wystawianiu dowodów księgowych.
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2. Użytkownik/ Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania
i usunięcia własnych danych osobowych oraz danych ofertowych.
3. O ile Użytkownik/ Klient nie zgłosi zastrzeżenia, właściciel Panelu ma prawo do
opublikowania podstawowych danych Użytkownika (nazwa firmy, adres strony
internetowej) na liście referencyjnej Panelu.
4. Właściciel Panelu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez
Użytkownika/ Klienta hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyn
ujawnienia.
5. Właściciel Panelu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym
utratę danych, wynikające z awarii, przerw w funkcjonowaniu systemu z przyczyn
technicznych lub z przyczyn niezależnych od właściciela Panelu.
6. Pracownicy Glamour Event mają prawo do uzupełniania danych udostępnionych
przez Użytkowników w zakresie identyfikacji firmy oraz oferty.
7. Usługodawcy mogą załączad do oferty dodatkowe pliki tekstowe lub multimedialne
nie posiadające danych kontaktowych oraz nazwy Usługodawcy. Wszelkie dodatkowe
pliki opatrzone nazwą lub danymi kontaktowymi Usługodawcy mogą byd edytowane
przez pracowników Glamour Event w celu usunięcia wyżej wymienionych oznaczeo
Usługodawcy. W przypadku braku możliwości usunięcia oznaczeo Usługodawcy,
pracownicy Glamour Event mają prawo nie zamieścid w prezentacjach dodatkowych
plików z oznaczeniami identyfikującymi Usługodawców.
8. Usługodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez
Właściciela Panelu, w celu:
a. prezentacji i udostępniania zamieszczonych informacji klientom indywidualnym,
b. otrzymywania drogą elektroniczną od Glamour Event korespondencji
o charakterze informacyjnym i marketingowym.

III.

REKLAMA
1. Panel organizujemyslub.pl udostępnia również miejsca reklamowe za opłatą.
2. Reklamy Klientów powinny zawierad oznaczenie Klienta oraz dane kontaktowe.
3. Właściciel Panelu organizujemyslub.pl, nie ponosi odpowiedzialności za treśd
zamieszczonych reklam i wpisów. Klient zobowiązany jest do naprawienia
ewentualnych szkód powstałych po stronie Panelu, w związku z treścią zamieszczonej
reklamy.
4. Reklamy nie mogą byd sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego.
Właściciel Panelu organizujemyslub.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz
wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że z ich treści wynika, że są one sprzeczne z prawem,
zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.
5. Właściciel Panelu organizujemyslub.pl zastrzega sobie możliwośd specjalnego
oznaczenia emitowanej reklamy przy użyciu słów "reklama", "ogłoszenie
reklamowe", "ogłoszenie płatne" itp.
6. Rezerwacje reklam lub wpisów przyjmowane są w formie pisemnej lub
elektronicznej. Klient oświadcza, iż nazwa oraz prezentowany materiał reklamowy
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7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

(treści, zdjęcia, multimedia) stanowią jego własnośd i nie naruszają praw osób
trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Właściciela Panelu.
W razie poniesienia przez Panel jakiejkolwiek szkody, spowodowanej używaniem
przez Klienta nazw, treści naruszających prawa osób trzecich, Klient zobowiązuje się
szkodę tę naprawid w pełnej wysokości.
Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię,
nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres email, dane do faktury).
Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowieo Regulaminu
upoważnia Właściciela Panelu do zablokowania i zaprzestania świadczenia usługi
reklamowej.
Właściciel Panelu zobowiązuje się do wysłania rachunku Klientowi w ciągu siedmiu
dni roboczych od wpłynięcia opłaty na konto. Otrzymanie przez Panel potwierdzenia
wpłaty jest podstawą do umieszczenia reklamy lub wpisu na stronach
organizujemyslub.pl w ciągu 3 dni roboczych. Przed zakooczeniem opłaconego
okresu abonamentowego usług reklamowych Panel wystawia fakturę pro forma na
kolejny okres. Przekroczenie okresu abonamentowego i nie dokonanie wpłaty
skutkuje usunięciem reklamy z Panelu.
Właściciel Panelu nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnieo
z winy osób trzecich (np. banki, poczta itp.).
Brak materiałów reklamowych w określonym terminie zwalnia Panel
organizujemyslub.pl z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności,
jaka mogłaby powstad z tego tytułu.
Materiały (teksty, zdjęcia, gotowe formy reklamy) do kampanii reklamowej powinny
byd dostarczone pocztą elektroniczną na adres: partner@glamourevent.pl,
najpóźniej w terminie 7 dni przed datą emisji. Niedotrzymanie przez Klienta ww.
terminów powoduje niezamieszczenie zamówionej reklamy, jednocześnie obciążając
Klienta kosztami zamówionej reklamy ustalonej w umowie.
Materiały reklamowe powinny spełniad ogólne wymagania techniczne, takiej jak:
12.1 Wielkośd reklam 120x120, format plików: jpg, gif, swf (flash)
12.2 Wielkośd plików muzycznych do 2MB fomat: mp3
12.3 Wielkośd plików video do 10 MB format plików: avi, mpg, wmv
12.4 Wielkośd plików do galerii max 300x300 px może byd dowolnie mniejsze
(max 300 KB)
Na usługi reklamowe ustalany jest abonament zgodnie z cennikiem. Opłata
abonamentowa za usługi reklamowe jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej
użytkowanie.
Kwota abonamentowa jest niepodzielna (brak możliwośd wniesienia opłaty za okres
krótszy niż okres abonamentu, rezygnacja przed upływem ważności abonamentu nie
skutkuje zwrotem proporcjonalnej kwoty abonamentu).
Z chwilą zakooczenia okresu abonamentowego usługi reklamowej Panel, przedstawi
aktualną wersję Regulaminu. Uiszczenie kwoty abonamentowej na kolejny okres jest
równoznaczne z akceptacją przedstawionego Regulaminu.
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IV.

REKLAMACJE
1. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem usług reklamowych powinna zostad sporządzona w formie pisemnej –
elektronicznej i przesłana na adres: partner@glamourevent.pl . Treśd reklamacji powinna
zawierad:
a. nazwę Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
b. nazwę i typ usługi reklamowej, której reklamacja dotyczy,
c. przedmiot reklamacji,
d. okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Panel rozpatrzy Reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie
prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna bezpłatnie korzystająca z Panelu organizujemyslub.pl
Klient – osoba fizyczna lub prawna wykupująca usługi reklamowe Panelu organizujemyslub.pl
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