REGULAMIN DOTYCZY STRON
I. www.ziemiaklodzka.info
II. www.kotlina.info
III. www.snieznik.net
IV. www.glatzerland.eu
V. www.theklodzkoland.eu
VI. www.hrabstwo.info
1. Postanowienia ogólne
1.1 Regulamin określa zasady korzystania z Portali internetowych, dostępnych pod adresami
a) http://www.ziemiaklodzka.info/
b) http://www.kotlina.info
c) http://www.snieznik.net
d) http://www.glatzerland.eu
e) http://www.theklodzkoland.eu
zrzeszonych w ramach portalu centralnego

REGIONALNE SERWISY INFORMACYJNE
f) http://www.hrabstwo.info
1.2 Właścicielem i operatorem wymienionych powyżej portali dostępnych w ramach
REGIONALNYCH SERWISOW INFORMACYJNYCH jest Michał Rybczyński, Atelier Tri
Artes, Stara Morawa 29, 57 – 550 Stronie Śląskie, kom. 695 205 787,
info@ateliertriartes.com NIP 881 147 0666

1.3 Informacje prezentowane na powyżej wymienionych portalach nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
1.4 Użytkownikiem powyzej wymienionych portali jest każdy, kto korzysta z portali.
1.5 Użytkownik korzystający z powyzej wymienionych portalu oświadcza, że przyjmuje do
wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

2. Korzystanie z powyżej wymienionych portali
2.1 REGIONALNE SERWISY INFORMACYJNE są ukierunkowane na kompleksową
promocję turystyczną i handlową Ziemi Kłodzkiej.
2.2 Portale na swoich stronach udostępnia bazę noclegową, gastronomiczną, handlową,
kulturalną i rozrywkową i wszelkie ogólnodostępne informacje wraz z reportażami,
wywiadami, felietonami, foto- i videoreportażami.
2.3 Użytkownik, podając dane osobowe na stronach Portalu oświadcza, że są one zgodne z
prawdą.
2.4 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (ustawa z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm. )
przez właściciela portali.
2.5 Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo do ich
poprawiania i usunięcia. Prawo to powinno być realizowane przez przesłanie wniosku w
formie elektronicznej na adres info@ateliertriartes.com
2.9 Użytkownik upoważnia portale do kierowania na swój adres e-mail informacji
charakterze marketingowo - reklamowym.
3. Klientami portalu mogą być osoby prawne lub fizyczne, które ukończyły 18 lat.
3.1. Aktywacja konta odbywa się po wypełnieniu formularz rejestracyjnego, zapoznaniu się i
zaakceptowaniu regulaminu
REGIONALNYCH SERWISÒW INFORMACYJNYCH pod egidą http://www.hrabstwo.info
3.2. Wszystkie pola formularza rejestracyjnego muszą zostać uzupełnione odpowiednimi
danymi Klienta. Tylko wtedy możliwe będzie rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia oraz
wystawienie faktury VAT.
3.3. Przyjęcie ogłoszenia do realizacji rozpoczyna się po wcześniejszym podpisaniu umowy o
zamieszczeniu ogłoszenia z przedstawicielem firmy lub samodzielnym zarejestrowaniu się
klienta na stronie portalu i określeniu treści i formy ogłoszenia.
3.4 Do każdej umowy o zamieszczeniu ogłoszenia w
REGIONALNYCH SERWISACH INFORMACYJNYCH pod egidą
http://www.hrabstwo.info
wystawiana jest faktura VAT z terminem płatności określonym na fakturze.
3.5. Wysokość należności jest ustalana na podstawie Cennika Usług obowiązującego w dniu
złożenia oferty
3.6. Zawartość wpisów do katalogu firm dostępna jest bezpłatnie na stronach

REGIONALNYCH SERWISACH INFORMACYJNYCH pod egidą
http://www.hrabstwo.info

3. Odpowiedzialność i prawa autorskie
3.1 Portal nie ponosi odpowiedzialności za poprawność informacji zawartych na stronach
Portalu, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za poprawność i treść stron linkowanych
z portali
REGIONALNYCH SERWISOW INFORMACYJNYCH pod egidą http://www.hrabstwo.info
3.2 Zdjęcia i materiały wykorzystane na portalach zostały wykonane przez nas, zakupione,
pobrane z darmowych baz zdjęciowych lub przekazane przez obiekty znajdujące się w bazie
danych portali.
3.3 REGIONALNE SERWISY INFORMACYJNE pod egidą http://www.hrabstwo.info nie
ponosza żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portali wywołany awariami, przerwami
technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub
wskutek działań siły wyższej, ewentualne szkody wszelkiego rodzaju powstałe w wyniku
korzystania z serwisu.
3.5 Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających i
uniemożliwiających prawidłowe działanie portali.
3.6 Treść wpisów firm i instytucji, a w szczególności ich opisów w serwisie nie może być
sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w
Polsce.
3.7 REGIONALNE SERWISY INFORMACYJNE pod egidą http://www.hrabstwo.info
mają prawo odmowić publikacji reklamy bez podawania przyczyn.
3.8 REGIONALNE SERWISY INFORMACYJNE pod egidą http://www.hrabstwo.info
nie odpowiadają za ewentualne braki, nieścisłości, błędy, nieaktualność lub niekompletność
podawanych informacji A- Z. REGIONALNE SERWISY nie stanowią całościowej bazy
informacji A-Z. Informacje A – Z podawane przez REGIONALNE SERWISY
INFORMACYJNE pod egidą http://www.hrabstwo.info mają charakter wybiórczy.

4. Zmiany regulaminu
4.1 Zastrzega się prawo do zmiany powyższego regulaminu poprzez opublikowanie nowego
Regulaminu na tej stronie Portalu

5. Google Analytics
Nasze portale korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych
udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli
plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie

przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.. Informacje generowane
przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP)
będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach
Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z
witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla
operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach
internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje
osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w
przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie
łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na
przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji
witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z naszych portali użytkownik wyraża zgodę
na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych
powyżej.

6. Dane kontaktowe
REGIONALNYCH SERWISÒW INFORMACYJNYCH
pod egidą http://www.hrabstwo.info
Michał Rybczyński
Atelier Tri Artes
Stara Morawa 29
57-550 Stronie Slaskie
NIP 881 147 0666
info@ateliertriartes.com
kom. 695 205 787

