REGULAMIN FORUM
DLA PORTALU INTERNETOWEGO Platforma Usług Stanu Cywilnego
„PLUSC”.
§1. Postanowienia wstępne
1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez
spółkę TECHNIKA IT S.A. (zwana dalej TECHNIKĄ IT lub Administracją) z
siedzibą w Gliwicach (44-102) przy ul. Toszeckiej 2, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332344, przez Sąd
Rejonowy Wydział KRS w Gliwicach, o kapitale zakładowym w wysokości 500 025
zł w pełni wniesionym, NIP 631-259-22-84 na rzecz użytkowników
administrowanego przez nią portalu internetowego PLUSC.
2. Forum Portalu PLUSC służy wymianie informacji, opinii i komentarzy.
3. Użytkownik, akceptując niniejszy regulamin, zobowiązuje się do jego przestrzegania,
a także do korzystania z Forum Portalu bez naruszania dobrych obyczajów i prawa
obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administracji ze skargą na zachowanie innego
użytkownika (w tym moderatora i administratora) pisemnie lub poprzez wysyłanie
e-maila z dokładnym opisem spornej sytuacji pod adres plusc.forum@usc.pl
§2. Treści na forum
1. Użytkownik nie może publikować:
a) tej samej treści wiele razy,
b) przekazów reklamowych (z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik
otrzymał aprobatę Administracji),
c) treści uznanych powszechnie za niewłaściwe lub niezgodne z dobrymi
obyczajami,
d) treści naruszających zasady powszechnie uznawane przez społeczność
internetową,
e) wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których
rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony,
f) treści sprzecznych z prawem lub nakłaniających do złamania go,
g) treści obraźliwych, pornograficznych, zawierających groźby, nawołujących do
ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu, konfliktów między narodami, nienawiści.
h) odnośników i sum kontrolnych do nielegalnych plików, szkodliwych plików oraz
haseł komputerowych, kodów itd.,
2. Zabronione jest także publikowanie linków do stron zawierających treści wskazane w
ustępie powyżej.
3. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania treści, której publikowanie powyżej
ograniczono.
4. W przypadku, gdy wpis usunięty na podstawie powyższych zapisów, jest wpisem
inicjującym dyskusję, po jego usunięciu wątek zainicjowany tym wpisem może być
niedostępny, bez względu na treść pozostałych wpisów.
5. Wypowiedzi użytkowników wyrażają ich własne poglądy, które nie zawsze mają
odzwierciedlenie w poglądach Administracji.
6. Przy tworzeniu wpisów użytkownik dba o kulturę języka polskiego. Wpisy
szczególnie rażące niedbalstwem lub lekceważeniem norm językowych będą usuwane.

7. Przez zamieszczenie Postu użytkownik udziela zezwolenia na rozpowszechnienie
Postu oraz materiałów w nim zawartych w ramach sieci społecznościowej PLUSC na
rzecz TECHNIKI IT, udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł się z nim zapoznać
w czasie i miejscu przez siebie wybranym oraz zwielokrotnienie w postaci cyfrowej w
zakresie potrzebnym do funkcjonowania Portalu oraz rozpowszechnienia Postu w
sposób podany wyżej. Administracja nie odpowiada za treści dodane przez
użytkowników.
8. Forum Portalu PLUSC jest miejscem, które umożliwia prezentowanie różnych
poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. TECHNIKA IT nie weryfikuje
zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie
ingeruje w przebieg dyskusji
§3. Konta użytkowników
1. Żaden użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym
za wulgarne, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu
innego uczestnika.
2. Sygnatura i awatar to symbole graficzne wyświetlane w otoczeniu treści wypowiedzi,
specyficzne dla danego użytkownika. Administracja zastrzega sobie prawo do ich
modyfikacji w przypadku naruszenia regulaminu.
3. Maksymalny rozmiar awatara to 20 kilobajtów, a wymiary to 100x100 pikseli.
4. Sygnaturka może zawierać jedną grafikę o łącznym rozmiarze do 40 kilobajtów, mieć
długość do 550 znaków (BBcode wliczane w znaki), szerokość maksymalnie 600
pikseli i wysokość maksymalnie 2 linie lub 40 pikseli (łącznie, czyli grafika plus
tekst).
5. Awatary i sygnaturki nie mogą zawierać treści, których możliwość publikowania
ograniczono zgodnie z §2. Regulaminu.
6. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania treści, których możliwość
publikowania ograniczono zgodnie z §2. Regulaminu, jak również prawo do
blokowania uczestnictwa w Forum Portalu PLUSC w stosunku do osób naruszających
w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu. Moderator może usunąć linki
zamieszczone w poście, dodać komentarze itd.
7. Adres e-mail może zostać wykorzystany do potwierdzenia rejestracji konta oraz hasła,
w celu informowania o aktualnościach i zmianach na forum oraz w celach
reklamowych.
8. Użytkownikom notorycznie naruszającym niniejszy Regulamin Administracja ma
prawo blokować:
a) dostęp do forum m.in. poprzez zablokowanie adresu IP,
b) wszystkie loginy na czas określony lub bezterminowo,
c) możliwość zakładania nowych wątków lub uczestniczenia w wątkach istniejących
na czas określony lub bezterminowo.
§4. Odpowiedzialność
1. TECHNIKA IT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie
nastąpiło z winy nieumyślnej.
2. TECHNIKA IT nie odpowiada za przerwy lub zakłócenia w udostępnianiu Portalu
PLUSC, spowodowane przez:
a) naprawę, rozbudowę, modyfikację lub konserwację sprzętu albo oprogramowania;
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b) czynniki niezależne od TECHNIKI IT (siła wyższa, działania lub zaniechania osób
trzecich).
TECHNIKA IT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści
poniesionych przez użytkownika lub osoby trzecie w związku z działaniem lub
brakiem należytego działania Portalu PLUSC.
TECHNIKA IT nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
działanie Portalu PLUSC, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w
szczególności
operatorów
telekomunikacyjnych,
dostawców
łączy
telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
TECHNIKA IT nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami
lub zaniechaniami użytkownika, w szczególności wynikających z podania przez niego
niepełnych lub nieprawdziwych danych lub korzystania lub używania Portalu PLUSC
w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
TECHNIKA IT zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika oraz
danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego użytkownika, jeżeli
obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów
prawa.

§5. Postanowienie końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31 maja 2011 roku.
2. Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O zmianach
użytkownicy będą informowani w dziale sprawy forum.
3. Rejestrując się na forum, użytkownik akceptuje prawo do zachowania swoich
wątków/wypowiedzi przez Administrację w celach archiwalnych i statystycznych - w
przypadku usunięcia konta na życzenie, bądź wyniknięcia innej sytuacji.
4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Netykiety (zasady zostały
zamieszczone pod adresem www.usc.pl) oraz wewnętrznych wskazówek
obowiązujących w danym dziale.

