REGULAMIN PORTALU ŁOWICZ BIZNESOWY GMINY MIASTA ŁOWICZ
§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z internetowego Portalu Łowicz
Biznesowy (dalej jako „Portal”) dostępnego pod adresem: www.lowiczbiznesowy.eu,
którego Administratorem jest Gmina Miasto Łowicz (dalej jako „Administrator”),
z siedzibą przy Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.
§2
ZASADY FUNKCJONOWANIA
1. Portal zawiera wszelkie informacje udostępniane przez Administratora dla
przedsiębiorców oraz inwestorów w celu kojarzenia partnerów gospodarczych
w zakresie usług, kupna i sprzedaży produktów/gruntów/nieruchomości, wymiany
informacji z branży, poszukiwania inwestora oraz możliwości inwestycyjnych.
2. Treść zamieszczanych w Portalu informacji (tj. wpisów w Katalogu firm, Giełda, Forum)
nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz obowiązującymi dobrymi
obyczajami. W przypadku stwierdzenia ich naruszenia Administrator Portalu może
zablokować lub usunąć drażliwe treści.
3. Zamieszczona w Portalu wizytówka firmy musi dotyczyć podmiotu działającego na
terenie Gminy Miasta Łowicz, tj. firmy, która we wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w rubryce: Adres głównego miejsca
wykonywania działalności lub rubryce: Adresy dodatkowych miejsc wykonywania
działalności, ma podany adres z terenu Gminy Miasta Łowicz.
4. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treści umieszczane przez Użytkowników,
b) skutki powstałe w wyniku podania przez Przedsiębiorcę nieprawdziwych,
nieaktualnych lub niepełnych danych,
c) niewłaściwe działanie stron internetowych osób trzecich łączonych przez
odsyłacze (linki).
5. Portal umożliwia Użytkownikom zakładanie kont. Założenie konta w poszczególnych
podserwisach (ogłoszenia, forum) jest konieczne do pełnego korzystania z działów
serwisu.
6. Każdy Użytkownik może zarejestrować się wykorzystując specjalny formularz dzięki
czemu wszystkie treści przez niego dodane na Portalu będą podpisane tym samym
Nickiem.
7. Użytkownik rejestrując się na forum oświadcza, że zna i akceptuje treść Regulaminu.
8. Nie wolno podawać w żadnym polu formularza rejestracyjnego danych, które
uniemożliwiłyby jednoznaczną identyfikację Użytkownika.
9. Za treść publikowanych wizytówek, ogłoszeń i postów odpowiada wyłącznie Użytkownik.
10. Administrator prowadzi nadzór techniczny zapewniający poprawne działanie Portalu.
11. Administrator nie zbiera i nie archiwizuje danych osobowych korzystających ze strony
osób zainteresowanych.
12. Portal nie bierze udziału w transakcjach zawiązywanych między jego Użytkownikami.
Oferty firm mają tylko charakter ogólnoinformacyjny.
13. Administrator ma prawo do edycji/blokowania/usuwania treści niezgodnych
z Regulaminem bez uzgodnienia i uprzedzenia autora. Redakcja zastrzega sobie prawo
do blokowania kont Użytkowników łamiących Regulamin, bez uzgodnienia i uprzedzenia.
14. Użytkownik zamieszczający komentarz lub opinie w Portalu, tym samym wyraża zgodę

na opublikowanie wypowiedzi lub jej fragmentów w dowolnym miejscu Portalu.
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§4
PRAWA AUTORSKIE
Wszystkie prawa do Portalu należą do Administratora oraz instytucji współpracujących.
Wszystkie elementy Portalu podlegają ochronie prawnej, przewidzianej przepisy prawa,
w tym z tytułu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. poz. 880 z 2017 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 lipca
2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402 z późniejszymi zmianami) oraz
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 153, poz.
1503 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).
Korzystanie z treści Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw
do utworów oraz baz danych opublikowanych na łamach Portalu.
Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie drogą
elektroniczną lub w inny sposób treści Portalu, chyba że za pisemną zgodą Gminy Miasta
Łowicz, który jest posiada pełnię praw do Portalu.
Korzystanie z treści Portalu nie może utrudniać innym Użytkownikom do korzystania
z udostępnionych na Portalu materiałów lub godzić w słuszne interesy Administratora
oraz podmiotów, które udostępniły swoje materiały.
Jakiekolwiek inne, niż określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z materiałów
i baz danych udostępnionych na stronach Portalu bez uprzedniej zgody Administratora,
jest zabronione.
Naruszenie praw Administratora i instytucji współpracujących z Portalem będzie
skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności zgodnie z prawem cywilnym i karnym.
Wszelkie spory rozpatrywane będą przez Sąd.
§3
WYMOGI TECHNICZNE

1. Połączenie z siecią Internet.
2. Zastosowanie przeglądarki internetowej, np. MS Internet Explorer 11.x (i nowsze wersje),
Opera 41.x(i nowsze wersje), Mozilla Firefox 49.x (i nowsze wersje), Google Chrome 54.x
(i nowsze wersje).
3. Oprogramowanie umożliwiające czytanie plików: PDF, TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT, PPT,
PPS, XLS, ZIP, plików graficznych, plików audio-wideo.
4. Administrator nie odpowiada za przerwy w dostępie do Portalu spowodowanymi
awariami łącz telekomunikacyjnych.
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§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie pytania, uwagi odnoszące się funkcjonowania Portalu oraz reklamacje
dotyczące usług świadczonych przez Portal powinny być składane w formie
elektronicznej poprzez funkcję "Kontakt" lub w formie listownej na adres: Urząd Miejski
w Łowiczu Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Przedsiębiorców, Pl. Stary Rynek 1, 99400 Łowicz.
Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od jej wpłynięcia.
Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie lub w formie elektronicznej
o sposobie jej załatwienia.
Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.
Niniejszy Regulamin nie ogranicza odpowiedzialności Użytkowników za treści

zamieszczane przez nich w Forum i Giełdzie Portalu.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Portalu. Korzystanie ze
strony oznacza jego akceptację.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego
informowania o tym użytkowników. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od
chwili ich opublikowania w Portalu.

