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REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
ROBOTNICZEJ SPOtDZIELNI MIESZKANIOWEJ
BUDOWLANI
§1. Zasady ogolne.
1.

Domena rsm-budowlani.com.pi jest serwisem internetowym, ktorego wtascicielem jest
Robotnicza Spofdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani" z siedzib^ w Gdansku - Oliwie przy ul.
Grunwaldzkiej 569, zwana w dalszej cz^sci niniejszego reguiaminu „Sp6tdzielni^".
2. Kazda osoba, ktora przyst^puje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym
samym przyjmuje do wiadomosci i akceptuje warunki niniejszego reguiaminu.
3. Spoidzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania
dowolnej funkcji lub wtasciwosci serwisu w kazdym czasie, bez koniecznosci wczesniejszego
powiadamiania uzytkownikow.
4. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o ktorym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r., o swiadczeniu ustug drogq elektronicznq (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) a
zawartosc niniejszych serwisow nie stanowi informacji handlowej, o ktorej mowa w art. 9
przywotanej w niniejszym punkcie ustawy.
5.

Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania serwisu internetowego Robotniczej Spotdzielni
Mieszkaniowej 'Budowlani" w Gdansku.
§2. Odpowiedzialnosc wtasciciela.

1. Spotdzielnia nie odpowiada za zawartosc zadnych witryn i stron internetowych pot^czonych z
niniejszym serwisem internetowym za pomocq odsytaczy (linkow) do lub z niniejszych witryn.
2. Spotdzielnia nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody b^dqce rezultatem
oparcia si^ na przedstawionych informacjach. Ryzyko z tytutu uzytkowania niniejszego
serwisu ponosi wytqcznie jego uzytkownik.
3. W przypadku otrzymania uzasadnionych bqdz uprawdopodobnionych, w ocenie Spotdzielni,
wiadomosci, iz w serwisie znajdujq s\q tresci i materiaty naruszajqce prawo albo uzasadnione
interesy lub dobra osobiste osob trzecich, Spotdzielnia podejmie dziatania zmierzajqce do
przywrocenia stanu zgodnego z prawem, zasadami wspotzycia spotecznego i dobrymi
obyczajami.
4. Spotdzielnia zastrzega sobie prawo nie udzielania odpowiedzi na oferty pracy przestane za
posrednictwem poczty elektronicznej Spotdzielni.
5. Serwis internetowy domeny rsm-budowlani.com.pi nie jest zarejestrowanym tytutem
prasowym w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U.
Nr 5, poz. 24 ze zm.).
6. Spotdzielnia nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody lub
zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia uzytkownika,
mogqce wynikn^c z dost^pu do niniejszego serwisu, korzystania z niego lub przeglgdania
stron bqdz pobrania z tej witryny jakichkolwiek materiatow.
7. Spotdzielnia nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikte z jakichkolwiek zdarzeh, ktore
pozostajq poza kontrolq Spotdzielni.
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§3. Odpowiedzialnosc uzytkownika.
1.
2.
3.

4.
5.

Uzytkownikiem jest kazda osoba korzystaj^ca z niniejszego serwisu.
Uzytkownik korzysta z wszelkich informacji dost^pnych w niniejszym serwisie na wtasne
ryzyko i odpowiedzialnosc.
Korzystanie z serwisu podiega ograniczeniom wynikajqcym z polskiego prawa oraz z
powszechnie przyjmowanych zasad post^powania odnosz^cych si^ do wszystkich
uzytkownikow Internetu, ktore majq na celu ochron^ ich interesow oraz interesow osob
trzecich.
Odpowiedzialnosc za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie Spotdzielni oraz podjete
na ich podstawie decyzje, spoczywa wytqcznie na uzytkowniku.
Uzytkownik zobowiqzuje si^ pokryc wszelkie straty i szkody powstate na skutek jego
zawinionych dziatari lub zaniechari oraz zaspokoic roszczenia osob trzecich, takze te
dochodzone przed sqdem, skierowane przeciw Spotdzielni, a zwi^zane z jego zachowaniem
niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposob zabronionym b^dz wyrzqdzaj^cym
komukolwiek szkody, b^dz krzywdQ.
§4. Zawartosc i nadzor.

1. Za prowadzenie strony Internetowej, aktualizacJQ danych, tresci merytoryczne, obstug?
graficznq i estetyk^ serwisu oraz za obstugQ techniczn^ strony internetowej odpowiedzialne
b^dg osoby wyznaczone przez Zarzqd Robotniczej Spotdzielni Mieszkaniowej „Budowlani".
2. Celem serwisu jest publikowanie informacji dotyczqcych w szczegolnosci dziatah Spotdzielni,
poszczegolnych jej organow i istotnych dia mieszkahcow wydarzeh.
3. Na stronie internetowej zamieszczone sq informacje wprowadzanie na zlecenie Zarz^du
Spotdzielni.
4. Obowiqzek weryfikacji danych umieszczanych w serwisie spoczywa na dziale/osobie
przekazujqcej informacje do publikacji.
5. Ocena mozliwosci zamieszczenia informacji na stronie internetowej nalezy do osoby
odpowiedzialnej za umieszczenie informacji. W przypadkach budzqcych watpliwosc decyzja o
zamieszczeniu informacji b^dzie konsultowana z Zarzqdem Spotdzielni.
6. Robotnicza Spotdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani" zastrzega sobie prawo do odmowy
zamieszczenia informacji na stronie internetowej Spotdzielni, a takze prawo cz^sciowej
zmiany lub drobnej korekty publikowanych informacji (nie dotyczy: tresci uchwat, statutu,
regulaminow, ogtoszeri o przetargach i komunikatow).
7. Wszystkim uprawnionym do przekazywania informacji do publikacji przystuguje prawo i
obowi^zek wgl^du, korekty lub wycofania informacji z bazy danych serwisu.
8. Informacje przeznaczone do publikacji nalezy przekazywac do wyznaczonego pracownika
Spotdzielni w formie papierowej lub w formie elektronicznej - na nosniku danych lub emailem na wskazany adres (rsm.budowlani@wp.pl).
9. PomiQdzy czasem wptyni^cia informacji do wyznaczonego pracownika kompletnych danych
do publikacji, a ich akceptacjq i umieszczeniem w serwisie nie moze uptynqc wi^cej niz 14 dni
roboczych.
10. Na stronie internetowej Spotdzielni w formie plikow pdf zamieszczone sq w szczegolnosci
statut oraz wydane na jego podstawie regulaminy obowi^zuj^ce w Spotdzielni, a takze:
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Bilans
Sprawozdanie finansowe

•
•
•
•

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Opinia biegtego
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
List polustracyjny.
§5. Zastrzezenia techniczne.

1. Ze wzgJQdu na techniczne ograniczenia Spotdzielnia nie moze gwarantowac, ze informacje
przesytane za pomoc^ Internetu dotr^ do uzytkownika w formie bezbt^dnej, kompletnej i
petnej. Spotdzielnia nie moze tez zapewnic, ze przeglqdanie stron w serwisach b^dzie
odbywato si^ bez przerw, wad technicznych oraz, ze uzytkownik uzyska doktadnie tq
informacje, ktorej szukat.
2. Z zastrzezeniem odpowiednich przepisow prawa oraz niniejszego reguiaminu, Spotdzielnia
nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym dziataniem systemu transmisji, w tym
awarii sprz^tu, opoznieniami i zaktoceniami przesytu informacji.
3. Spotdzielnia nie gwarantuje bezpieczehstwa informacjom do niego przesytanym. DIatego
wszelkie takie transmisje s^ realizowane na wtasne ryzyko osoby przesytajqcej informacje.
§6. Prawa autorskie.
1. Zarowno uktady tresci zawarte w serwisie internetowym, jak i poszczegolne jego cz^sci, takie
jak materiaty pisemne, zdj^cia, grafika i inne, korzystaj^ na ogolnych zasadach z ochrony
udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity- Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Kazdy z uzytkownikow
zobowigzany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialnosci
cywilnoprawnej oraz karnej wynikaj^cej z przepisow tej ustawy.
2. Zawartosc niniejszego serwisu moze bye przez uzytkownikow wykorzystywana tyiko w
zakresie dozwolonego uzytku osobistego. Wykorzystanie niniejszego serwisu w catosci b^dz
jakiejkolwiek cz^sci do innych celow a w szczegolnosci - komercyjnych, w tym kopiowanie,
publiczne odtwarzanie, lub udostepnianie osobom trzecim wjakikolwiek inny sposob, moze
nast^powac tyIko pod warunkiem uzyskania wyraznego pisemnego zezwolenia ze strony
Spotdzielni i na warunkach okreslonych przez Spotdzielni^. W celu uzyskania zgody na
wykorzystanie zawartosci serwisu, nalezy si^ kontaktowac pod adresem: rsm.
budowlani(5)wp.pl.
3.

Korzystanie z materiatow opublikowanych w serwisie Spotdzielni w celu innym niz do uzytku
osobistego a wi^c do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w
catosci lub w czQsci odbywa s\q na okolnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
§7. Postanowienia koncowe.
Spotdzielnia zachowuje prawo do zmiany tresci niniejszego reguiaminu. Wszelkie zmiany
bqd^ zamieszczane na stronie internetowej Spotdzielni i wchodzq w zycie z dniem publikacji.
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§5. Zastrzezenia techniczne.

1. Ze wzgl^du na techniczne ograniczenia Spotdzielnia nie moze gwarantowac, ze informacje
przesytane za pomocq Internetu dotr^ do uzytkownika w formie bezbt^dnej, kompletnej i
petnej. Spotdzielnia nie moze tez zapewnic, ze przeglqdanie stron w serwisach b^dzie
odbywato si^ bez przerw, wad technicznych oraz, ze uzytkownik uzyska doktadnie t ^
informacje, ktorej szukat.
2. Z zastrzezeniem odpowiednich przepisow prawa oraz niniejszego reguiaminu, Spotdzielnia
nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym dziataniem systemu transmisji, w tym
awarii sprz^tu, opoznieniami i zaktoceniami przesytu informacji.
3. Spotdzielnia nie gwarantuje bezpieczehstwa informacjom do niego przesytanym. DIatego
wszelkie takie transmisje sq realizowane na wtasne ryzyko osoby przesytajqcej informacje.
§6. Prawa autorskie.
1. Zarowno uktady tresci zawarte w serwisie internetowym, jak i poszczegolne jego cz^sci, takie
jak materiaty pisemne, zdjecia, grafika i inne, korzystajq na ogolnych zasadach z ochrony
udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity- Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Kazdy z uzytkownikow
zobowiqzany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialnosci
cywilnoprawnej oraz karnej wynikaj^cej z przepisow tej ustawy.
2. Zawartosc niniejszego serwisu moze bye przez uzytkownikow wykorzystywana tyIko w
zakresie dozwolonego uzytku osobistego. Wykorzystanie niniejszego serwisu w catosci bqdz
jakiejkolwiek czQsci do innych celow a w szczegolnosci - komercyjnych, w tym kopiowanie,
publiczne odtwarzanie, lub udostepnianie osobom trzecim wjakikolwiek inny sposob, moze
nastepowac tyIko pod warunkiem uzyskania wyraznego pisemnego zezwolenia ze strony
Spotdzielni i na warunkach okreslonych przez Spotdzielnie- W celu uzyskania zgody na
wykorzystanie zawartosci serwisu, nalezy sie kontaktowac pod adresem: rsm»
budowlani(S)wp.pl.
3.

Korzystanie z materiatow opublikowanych w serwisie Spotdzielni w celu innym niz do uzytku
osobistego a wiec do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w
catosci lub w czesci odbywa sie
okolnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
§7. Postanowienia koncowe.
Spotdzielnia zachowuje prawo do zmiany tresci niniejszego reguiaminu. Wszelkie zmiany
bedq zamieszczane na stronie internetowej Spotdzielni i wchodzq w zycie z dniem publikacji.

