
REGULAMIN KONT EKSPERCKICH PORTALU SPRYCIARZE.PL

Niniejszy  Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące

na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej,  a  jego  przedmiotem są  warunki  korzystania  oraz

funkcjonowania internetowych kont Eksperckich w serwisie Spryciarze.pl. Regulamin określa

prawa  i  obowiązki  zarejestrowanych  Użytkowników Serwisu,  a  także  prawa,  obowiązki  i

zakres  odpowiedzialności  Administratora jako  podmiotu  zarządzającego  i  prowadzącego

Serwis. Każdy potencjalny  Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z

treścią  Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i

akceptacji wszystkich jego postanowień. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie,  zastosowanie  mają  zapisy

regulaminu  serwisu  internetowego  „spryciarze.pl”  znajdującego  się  pod  adresem

internetowym www.spryciarze.pl/regulamin .

Administrator  jest  uprawniony  do  usunięcia  lub  zmiany  niektórych  lub  wszystkich

postanowień  niniejszego  regulaminu  w  każdym  czasie,  bez  potrzeby  uzyskiwania

jakiejkolwiek zgody.

Każdy  Użytkownik  Serwisu  wyraża  zgodę  na  nie  podejmowanie  prób  korzystania  z  Kont

Eksperckich , jeżeli wcześniej nie wyrazi zgody na niniejszy Regulamin.

Artykuł 1.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Administrator —  podmiot  świadczący  usługę  udostępnienia  zasobów  Serwisu na

rzecz  Użytkowników Serwisu,  którym  jest  Spryciarze.pl  spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością,  zarejestrowana  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  –  rejestrze

przedsiębiorców  prowadzonym  przez  Sąd  Rejonowy  w  Zielonej  Górze,  Wydział  VIII

Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000313716  kapitał

zakładowy Spółki: 319 000,00 zł, NIP: 929 180 25 06, REGON: 080277788



2. Portal —  portal  internetowy  figurujący  pod  adresem  internetowym

www.spryciarze.pl

3. Osoba — osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną. 

4.

5. Konto  Eksperckie –  płatna  strona  Użytkownika  zawierająca  wszystkie  elementy

Profilu oraz dodatkowe opcje. Tabela opłat za Konto Eksperckie stanowi załącznik nr.1 do

niniejszego  Regulaminu.  Regulamin —  przedmiotowy  dokument  normujący  prawa  i

obowiązki  Użytkowników oraz  Administratora oraz załączniki stanowiące integralną  część

dokumentu. 

6. Serwis —  strona  internetowa,  figurujący  pod  adresem  internetowym

www.spryciarze.pl  umożliwiająca  Użytkownikom zamieszczanie  własnych  materiałów  w

formie  poradników  wideo  oraz  tekstowych,  a  także  umożliwiająca  reklamowanie  usług  i

produktów Użytkowników

7. Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,

której  odrębne  przepisy  przyznają  zdolność  prawną,  która  uzyskała  dostęp  do  usług

oferowanych przez Serwis. 

8. Użytkownik Portalu – Osoba korzystająca z usług portalu internetowego , nie będąca

Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu

Regulamin Portalu  - regulamin portalu internetowego www.spryciarze.pl

Artykuł 2

1. Właścicielem  Serwisu jest  Spryciarze.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z

siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Różanej 2, 65-778 Zielona Góra. 

2. Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Administratora Bazy Profili

umożliwiających  Użytkownikom umieszczanie  w  Serwisie  poradników  przez  siebie

stworzonych  w  formie  filmów  wideo,  tekstu,  grafiki,  prezentacji  bądź  w  innej  możliwej

formie zatwierdzonej przez Administratora, jak również udostępnianie przez Administratora

zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Portalu.  



3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia

pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania

jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies. 

4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych

podlegają ochronie prawnej. 

Artykuł 3

1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy oraz Użytkownicy Portalu. 

2. Użytkownikiem Serwisu może być tylko podmiot, który posiada rozległą i  fachową

wiedzę z określonej dziedziny życia. 

3. Odpłatne  usługi  świadczone  będą  przez  Administratora na  rzecz  Użytkowników

wyłącznie  po  złożeniu  dyspozycji  i  wniesieniu  opłaty,  określonej  w  Załączniku  nr  1  do

niniejszego regulaminu. 

4. Procedura  rejestracji  oraz  utworzenie  Profilu następuje  poprzez  wypełnienie

formularza  znajdującego  się  pod  adresem:

http://static.spryciarze.pl/reklama/Zlecenie_reklamowe_Spryciarze_KONTO_EXPERT.xls

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji  i  jest

ona zawarta  na czas   określony przy  uiszczaniu  opłaty  przez Użytkownika.  Administrator

zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy z podmiotem, który nie spełnia warunku

wskazanego w ust. 2 niniejszego artykułu.

5. Zawarcie  umowy  o  świadczenie  usług  drogą  elektroniczną,  w  sposób  opisany  w

poprzedzającym  ustępie,  jest  równoznaczne  z  akceptacja  przez  Użytkownika  niniejszego

Regulaminu oraz Regulaminu Portalu a także jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń

następujących treści: 

a)  zapoznałem  się  z  Regulaminem  Kont  Eksperckich  serwisu  Spryciarze.pl  oraz  z

Regulaminem Portalu i akceptuję wszystkie postanowienia tych regulaminów, 

b)  dane  zawarte  w  formularzu  rejestracyjnym  oraz  umieszczone  na  Profilu są  zgodne  z

prawdą, 



c)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Administratora,

przekazanych  w  formularzu  rejestracyjnym,  dla  celów  należytego  wykonania  umowy  o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

d)  zezwalam na wykorzystywanie  mojego wizerunku,  oznaczenia  przedsiębiorstwa,  firmy,

znaków towarowych, oznaczeń graficznych umieszczonych w Serwisie dla celów świadczenia

przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek,

oznaczenie  przedsiębiorstwa,  firmę,  znaki  towarowe,  oznaczenia  graficzne,  umieściłem w

Serwisie udzieliły takiego zezwolenia; 

e)  wyrażam  zgodę  na  otrzymywanie  wiadomości  od  Administratora oraz  informacji  o

utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, 

f)  umieszczenie  na  Profilu  w  ramach  przygotowanych  poradników  danych  osobowych,

wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny

oraz za ich zgodą. 

Artykuł 4

1.  Każdy Użytkownik może mieć tylko jeden Profil, kolejny Profil może zostać założony

przez Użytkownika po uzyskaniu uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje

się udostępniania swojego  Profilu innym osobom, jak i korzystania z  Profili należących do

innych osób.

2. Użytkownik  oświadcza,  że  zobowiązuje  się  przestrzegać  poniższych  zasad

ograniczających korzystanie z Serwisu: 

a) Terminowego regulowania należności za korzystanie z Profilu Eksperckiego, w

zakresie określonym w niniejszym Regulaminie 

b) Użytkownik zobowiązuje się nie dystrybuować żadnych treści zamieszczonych

w  Serwisie  przez  Administratora  na  jakichkolwiek  nośnikach  bez  

    uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora 

c) Użytkownik  zobowiązuje  się  nie  zmieniać  żadnej  części  Serwisu,  której  nie

obejmuje  zawarta  umowa o  świadczenie  usług  drogą  elektroniczną w tym

treści  udostępnionych  w  Serwisie  przez  Administratora  bądź  też  innych  

    Użytkowników 



d) Użytkownik zobowiązuje się nie omijać, nie blokować ani w inny sposób nie

zakłócać  działania  oraz  nie  podejmować  takich  prób  -  elementów  

   zabezpieczenia Serwis  

e) Użytkownik  zobowiązuje  się  korzystać  z  Serwisu  w  celach  komercyjnych,

jedynie w zakresie zawartej umowy o oświadczenie usług drogą elektroniczną 

f) Użytkownik  zobowiązuje  się  nie  instalować  w  Serwisie  żadnego

oprogramowania 

g) Użytkownik zobowiązuje się nie zbierać żadnych danych osobowych innych

Użytkowników oraz Użytkowników Portalu. 

h) użytkownik  zobowiązuje się nie  umieszczać w Serwisie  treści,  które byłyby

niezgodne  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa  w  

    szczególności materiałów: 

1. zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe 

2. zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne 

3. obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne 

4.  przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej 

5. naruszających prawo do prywatności 

6. zawierających  materiały  chronione  prawem  autorskim  bez  zgody

autora. 

7. propagujących zażywanie narkotyków

8. naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób 

i) Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.

3. Użytkownik oświadcza,  że wszelkie treści,  umieszczane przez niego w  Serwisie,  są

prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza

również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających

lub odnoszących się do tych Osób.

4. Użytkownik przed umieszczeniem materiałów w Serwisie, oświadcza i zapewnia, że

posiada (oraz, że podczas korzystania z Serwisu będzie nadal posiadał) wszystkie konieczne

licencje,  prawa,  zgody  i  zezwolenia  wymagane  w  celu  umożliwienia  używania  przez

Administratora, innych Użytkowników oraz Użytkowników Portalu, materiałów przez Niego

zamieszczanych w Serwisie w sposób określony w Regulaminie. 



5. Użytkownik  upoważnia  Administratora  do  umieszczania  w  treści  materiałów

dostarczonych  przez  Użytkownika  (w  szczególności:  filmów  video,  tekstów),  znaków

towarowych,  emblematów,  oznaczeń  należących  do  Administratora  albo  podmiotów

wskazanych przez Administratora.

6. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, aby treść materiałów przez Niego zgłaszanych

była  zgodna  z  zasadami  wynikającymi  z  Regulaminu  oraz  Regulaminu  Portalu

oraz  wszelkimi  obowiązującymi  lokalnymi,  krajowymi  i  międzynarodowymi  przepisami  i

regulacjami prawnymi.

7. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać ani nie przesyłać materiałów,, których

posiadanie  jest  dla  Użytkownika  nielegalne  w  kraju,  którego

jest rezydentem.

8. Użytkownik  zobowiązuje  się  regularnie  sprawdzać,  czy  Regulamin  lub  Regulamin

Portalu nie uległy zmianie.

9. Użytkownik  obowiązany  jest  niezwłocznie  zawiadomić  Administratora  o  wszelkich

naruszeniach  bezpieczeństwa  lub  przypadkach  korzystania  z  jego  

konta przez osoby nieupoważnione. 

10. Użytkownik  zgadza  się  nie  zamieszczać  ani  nie  przesyłać  materiałów,  które  są

przedmiotem praw majątkowych osób trzecich (w tym praw ochrony prywatności i praw do

kontroli wykorzystania wizerunku). 

11. Administrator zastrzega sobie prawo swobodnego i nie obwarowanego koniecznością

uprzedniego  zawiadomienia  Użytkownika,  decydowania,  czy  materiały  umieszczane przez

Użytkownika  spełniają  wymagania  stawiane  w  niniejszym  Regulaminie  oraz  Regulaminie

Portalu  oraz  może  usunąć  takie  materiały  i  uniemożliwić  Użytkownikowi  zamieszczanie

kolejnych  materiałów,  o  ile  ten  nie  będzie  przestrzegał  niniejszego  Regulaminu  oraz

Regulaminu Portalu. 

12. Przesyłając  do  Administratora  lub  umieszczając  w  Serwisie  materiały,  Użytkownik

udziela  Administratorowi  nieograniczonej  terytorialnie  i  czasowo,  wyłącznej,  bezpłatnej,

zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) -  zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o

prawie autorskim i prawach pokrewnych - na korzystanie z materiału umieszczonego przez

Użytkownika,  powielanie  takiego  materiału,  jego  rozpowszechnianie,  opracowywanie  na



jego  podstawie  utworów  zależnych,  jego  wystawianie  bądź  publiczne  wykonywanie  w

związku z prowadzeniem działalności przez Administratora, w tym m.in. do promowania i

rozpowszechniania Serwisu w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od

formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału. 

13. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że utrata mocy wiążącej umowy o oświadczenie

usług  drogą  elektroniczną,  nie  powoduje  wygaśnięcia  umowy  licencji,  o  której  mowa  w

ustępie poprzednim, do materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie w trakcie

trwania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. 

14. Użytkownik  oświadcza,  że  rezygnuje  z  obowiązku  uiszczania  na  jego  rzecz

wynagrodzenia z tytułu korzystania z utworu w zakresie określonym w ust. 10 niniejszego

artykułu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich

wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia

z Serwisu.

15. Użytkownik  przyjmuje  do  wiadomości,  że  Administrator  może  kierować  do  niego

zawiadomienia, w tym o zmianach niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Portalu, listami

elektronicznymi lub zamieszczając zawiadomienia w Serwisie. 

Artykuł 5

1. Administrator ma  prawo  do  zablokowania  Profilu  Użytkownika,  który  łamie

którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Administrator  zastrzega  sobie  prawo  uniemożliwienia  Użytkownikowi  uzyskiwania

dostępu do Serwisu w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik ten dopuścił się wielokrotnych

naruszeń niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Portalu. W takim przypadku Administrator

ma  również  prawo  usunąć  Profil  założony  przez  Użytkownika,  naruszającego  zasady

określone  w  Regulaminie  lub  Regulaminie  Portalu.  Usunięcie  Profilu  nie  powoduje

wygaśnięcia umowy licencji, o której mowa w art. 4 ust. 12 Regulaminu.  Usunięcie profilu

nie daje prawa Użytkownikowi do jakichkolwiek roszczeń finansowych.



3. Administrator może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną ze  skutkiem natychmiastowym i  bez  podania  przyczyny,  w szczególności  w

sytuacji: 

a)  naruszenia  przez  Użytkownika postanowień  niniejszego  Regulaminu  lub  Regulaminu

Portalu, 

b)  podejmowania  przez  Użytkownika działań  na  szkodę  Użytkowników,  Użytkowników

Portalu lub Administratora, 

c) umieszczenia na Profilu materiałów o treści mającej negatywny wpływ na funkcjonowanie

Serwisu.

4. Administrator zastrzega  sobie  prawo  do  usuwania  materiałów  umieszczonych  na

Profilu, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub Regulaminem

Portalu. 

5. W  przypadku  usunięcia  Profilu  przez  Administratora,  założenie  nowego  Profilu

wymaga uprzedniej zgody Administratora. 

Artykuł 6

1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych

usług. Administrator nie ponosi jednakże odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu

Serwisu wywołane  siłą  wyższą,  awarią  sprzętu,  dostępnością  łączy  internetowych  lub

niedozwoloną ingerencją  Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych w

Serwisie. 

2. Administrator nie składa Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Portalu gwarancji,  że

korzystanie przez Nich z Serwisu będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne czy też wolne

od usterek,  informacje  uzyskane przez  Użytkownika  oraz  Użytkownika  Portalu  w ramach

korzystania przez niego z Serwisu będą dokładne lub wiarygodne, oraz że wady działania lub

funkcjonalności oprogramowania udostępnianego Użytkownikowi w ramach Serwisu zostaną

usunięte

3. Administrator nie  ponosi  odpowiedzialności  za  czasową  niemożność  korzystania

przez  Użytkowników  oraz  Użytkowników  Portalu z  funkcji  Serwisu,  wynikającą  z



dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania

Administrator może powiadomić w dowolny sposób. 

4. Administrator  nie  ponosi  wobec  Użytkownika  oraz  Użytkownika  Portalu

odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Nich w wyniku: 

1. zastosowania się do zaleceń, wskazówek, treści materiałów umieszczanych 

przez innych Użytkowników Serwisu 

2. zmian, jakie Administrator może wprowadzić w Serwisie względnie czasowego

lub trwałego zaprzestania działania Serwisu 

3.  usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania materiałów umieszczanych przez 

Użytkowników 

4.  nieprzekazania przez Użytkownika właściwych danych do Profilu 

5.  nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufności hasła 

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność

w stosunku do Administratora, innych Użytkowników, Użytkowników Portalu oraz Osób, za

własne materiały umieszczone w Serwisie oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania.

Administrator  nie  firmuje  żadnych  materiałów  umieszczanych  przez  Użytkowników  ani

żadnych  wyrażonych  w  nich  opinii,  rekomendacji  lub  porad  w  stosunku  do  usług  i

produktów,  jak  również  w  sposób  wyraźny  odmawia  przyjęcia  jakiejkolwiek

odpowiedzialności związanej z zamieszczanymi materiałami przez Użytkowników, która ciąży

tylko i wyłącznie na Użytkowniku, który zamieścił takie materiały. 

6. Użytkownik zobowiązuje się wynagrodzić ewentualną szkodę i krzywdę powstałą w

wyniku takiego naruszenia (w tym ewentualnej szkody poniesionej przez Administratora).

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, Użytkowników

oraz  Użytkowników  Portalu,  ani  za  wykorzystanie  przez  Nich  danych  Użytkowników

niezgodnie z celem działania Serwisu. 

8.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez

inne  Osoby roszczeń  związanych z  zamieszczeniem w Serwisie  materiałów naruszających

prawnie chronione dobra tych  Osób.  Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi  wyłącznie

Użytkownik, który opublikował sporne materiały. 



Artykuł 7

1. Użytkownik uprawniony jest do reklamowania Administratorowi wszelkie zakłóceń w

funkcjonowaniu Serwisu poprzez zgłoszenie tego faktu Administratorowi. 

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 21 dni

od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia

reklamacji  bez  rozpoznania,  jeżeli  wynikać  one  będą  z  nieznajomości  postanowień

niniejszego  Regulaminu,  Regulaminu  Portalu lub  powszechnie  obowiązujących  przepisów

prawa. 

3. Administrator zastrzega  sobie  prawo  do  ingerencji  w  Profil  Użytkownika w  celu

usunięcia  nieprawidłowości  w  funkcjonowaniu  Serwisu oraz  zakłóceń  lub  problemów  w

funkcjonowaniu Profilu. 

Artykuł 8

1.  Regulamin jest  dostępny  pod  adresem

http://static.spryciarze.pl/reklama/REGULAMIN_Konta_Eksperckie.doc 

2.  W przypadku dokonania zmian w  Regulaminie,  Administrator poinformuje  o tym

niezwłocznie  Użytkowników poprzez publikację  jednolitego tekstu  Regulaminu na łamach

Serwisu bądź w inny sposób ustalony przez Administratora. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. 

4. Jeżeli  jakikolwiek  sąd  właściwy  w  sprawie  orzeknie  o  nieważności  jakiegokolwiek

postanowienia niniejszego Regulaminu,  postanowienie  zostanie usunięte  z  Regulaminu w

sposób  nienaruszający  integralności  pozostałych  postanowień.  Pozostałe  postanowienia

Regulaminu pozostaną w mocy i będą wykonalne. 


