REGULAMIN SERWISU
Rankingplaz.pl
(dalej „Regulamin”)
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną za pośrednictwem serwisu rankingplaz.pl (dalej „Serwis” lub „Portal”) przez
Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.). Portal został stworzony w celach edukacyjnoinformacyjnych.
2. Usługodawcą jest spółka USP Zdrowie sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-822),
ul. Poleczki 35, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347815, NIP 701-02-19-241.
§2
1. Usługobiorcą usług świadczonych za pośrednictwem Portalu jest każda osoba korzystająca z
informacji zawartych w Serwisie. Usługobiorcami Portalu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, z
zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Osoby niepełnoletnie mogą zostać korzystać z
informacji zawartych w Serwisie po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców lub prawnych
opiekunów.
2. Usługobiorcy mogą korzystać z następujących usług świadczonych za pośrednictwem Portalu przez
Usługodawcę:
a) Możliwość oceny plaży wg podanych kryteriów.
b) Możliwość napisania przez Usługobiorcę recenzji opisującej jedną z polskich nadmorskich plaż.
Recenzja musi mieć charakter logiczny oraz kompleksowy, jak również nie może zawierać słów
powszechnie uznanych za obraźliwe. W takim przypadku Usługobiorca udziela niewyłącznej,
nieodpłatnej licencji na czas nieograniczony na wykorzystanie komentarza poprzez zamieszczenie w
Internecie oraz prasie ogólnopolskiej stworzonej recenzji przez Usługobiorcę, a także wyraża zgodę
na modyfikację stworzonej recenzji w zakresie redakcyjnym przez Usługodawcę. Ponadto,
Usługobiorca wyraża zgodę na dodanie logo Usługodawcy oraz logotypów patronów medialnych
serwisu, publikację recenzji na Portalu - wykorzystanie wyłącznie w działaniach edukacyjnoinformacyjnych.
c) Możliwość dodania zdjęcia (lub zdjęć) będącego ilustracją jednej z polskich nadmorskich plaż.
Zdjęcie nie może mieć charakteru obraźliwego. W takim przypadku Usługobiorca udziela
niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na czas nieograniczony na wykorzystanie zdjęcia poprzez
zamieszczenie w Internecie oraz prasie ogólnopolskiej stworzonej recenzji przez Usługobiorcę.
Ponadto, Usługobiorca wyraża zgodę na dodanie logo Usługodawcy oraz logotypów patronów
medialnych serwisu, publikację recenzji na Portalu - wykorzystanie wyłącznie w działaniach
edukacyjno-informacyjnych.
d) Możliwość wysłania bezpłatnej, spersonalizowanej pocztówki poprzez serwis rankingplaz.pl. Do
skorzystania z usługi wymagane jest podanie adresu email.
3. Korzystanie z usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne.
§3
1. Korzystanie przez Usługobiorcę z usług wskazanych w § 2 ust. 2 wymaga rejestracji lub
zalogowania się w Serwisie.
2. Podczas rejestracji w Serwisie Usługodawca może żądać podania następujących danych
Usługobiorcy:
a) login/Imię;
b) adres poczty elektronicznej (e-mail).
3. Usługobiorca powinien aktualizować dane zgromadzone w Serwisie w miarę konieczności.
4. Usługobiorca posiada dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Każdy Usługobiorca może posiadać jedno konto w Serwisie.

6. Z jednego konta w programie Serwisie może korzystać wyłącznie jeden Usługobiorca.
7. Usługobiorca nie może udostępniać danych konta innym osobom.
8. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Usługodawca zapewnia każdemu
Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. Nr 1182, poz.
926 z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem.
9. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca
zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez Usługobiorcę.
10. Usługodawca może przetwarzać podane przez Usługobiorcę podczas rejestracji dane na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.
11. Podczas rejestracji w Serwisie, Usługobiorca zostanie poproszony o wyrażenie zgody na:
a) przetwarzanie, przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do organizacji Serwisu, w sposób
określony niniejszym regulaminem;
b) przetwarzanie, przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych;
c) przetwarzanie w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z
przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez
Usługodawcę.
12. Podczas rejestracji Usługobiorca zostanie poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie od
Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz
innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
13. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w
rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres poczty
elektronicznej, poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Portalu do
nieokreślonej liczby Użytkowników.
14. Usługobiorca może w każdym momencie zlikwidować konto w Serwisie, korzystając z
funkcjonalności dostępnych w serwisie.
§4
1. Usługobiorca korzystając z usług świadczonych za pomocą Portalu zobowiązuje się do:
a) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i
dobrach osobistych innych osób, zasad współżycia społecznego oraz korzystania z usług z
poszanowaniem praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich;
b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu;
c) używania udostępnionych usług i narządzi dostępnych w serwisie w sposób zgodny z ich
przeznaczeniem;
d) poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych Usługobiorców;
e) stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej Usługodawcy;
f) nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu;
g) nie rozpowszechniania w Portalu treści o charakterze reklamowym, politycznym, sprzecznym z
prawem i dobrymi obyczajami;
h) terminowego i zgodnego z określonymi zasadami wypełniania własnych zobowiązań związanych z
korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcą;
i) powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w związku z korzystaniem z
usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu.
§5
1. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcą jest możliwe wyłącznie przy
pomocy podłączonego do sieci Internetu komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w
system operacyjny (Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarką internetową (Firefox,
Opera, Flock, Chrome, z wyłączeniem przeglądarki Internet Explorer).
2. Usługobiorca wyraża zgodą na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcą
następujących
danych technicznych i technologicznych:
a) adres IP komputera Usługobiorcy;

b) wywołany adres internetowy (url);
c) adres internetowy, z którego Usługobiorca przeszedł na strony Portalu;
d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Usługobiorca korzysta;
e) innych informacji transmitowanych protokołem http.
3. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcą na jego komputerze
niewielkich plików tekstowych (tzw.cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez
Usługodawcą. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy, nie zmieniają konfiguracji jego
komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych,
wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, nie są
przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez
Usługobiorcę.
§6
1. Usługobiorca może w każdym momencie zaprzestać korzystania z usług oferowanych przez
Usługodawcę.
2. Usługodawca może odmówić rejestracji w Serwisie bądź zlikwidować konto Usługobiorcy, jeśli:
a) działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi bądź obyczajowymi,
w szczególności jeśli Usługobiorca nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także
jeśli narusza prawa osób trzecich,
b) Usługobiorca nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań pomimo wezwania Usługodawcy,
c) Usługobiorca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Materiały umieszczane w Serwisie przez Usługobiorców są moderowane i mogą zostać skasowane
przez Usługodawcę bez podania przyczyny i bez poinformowania Usługobiorcy.
4. Usługobiorca może odwołać się od decyzji o odmowie rejestracji w Serwisie lub decyzji o likwidacji
konta Usługobiorcy w Serwisie:
a) odwołanie powinno być złożone na wskazany adres poczty elektronicznej w terminie 14 dni
kalendarzowych od dostarczenia informacji o decyzji o odmowie rejestracji w Serwisie lub decyzji o
likwidacji konta Usługobiorcy w Serwisie;
b) odwołanie powinno składać się w szczególności z: treści reklamacji, jego uzasadnienia oraz
dowodów na poparcie żądania.
5. Usługodawca udziela odpowiedzi na odwołanie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14
dni kalendarzowych od daty jego otrzymania. Udzielona w ten sposób odpowiedź jest ostateczna i
odwołanie od niej nie przysługuje.
§7
1. Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art.
3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 217). Nie są konsultacją lekarską ani poradą lekarską. Nie mogą być także podstawą do
podejmowania bądź zaniechania przez Usługobiorcę leczenia, terapii, przyjmowania lub
nieprzyjmowania leków, itp.
2. Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu nie zastępują bezpośredniej wizyty u lekarza. Tylko
bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem oraz osobiste zbadanie pacjenta przez lekarza umożliwia
postawienie diagnozy, podjęcie leczenia lub innych działań o charakterze zdrowotnym. Postawienie
diagnozy jest niemożliwe.
3. Zakazane jest świadczenie przez Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek usług o
charakterze medycznym, w szczególności: diagnozowanie chorych na odległość, sprzedaż
preparatów medycznych i farmaceutyków. Usługodawca może powiadomić odpowiednie władze, w
tym samorząd lekarski, o przypadkach naruszenia niniejszego zakazu.
4. Treści rozpowszechniane na Portalu przez Usługodawcę bądź inne osoby nie mogą służyć
diagnozie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści
rozpowszechnianych w Serwisie, w szczególności nie bierze odpowiedzialności za skutki
zastosowanych procedur medycznych, użytych środków medycznych, farmaceutyków, itp.
§8

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług, jeśli jest ona
spowodowana przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie Usługobiorcy.
§9
1. Wszelkie utwory rozpowszechnione na Portalu stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy,
podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej
przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst
jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 90, poz. 631).
2. Wszelkie utwory rozpowszechnione na Portalu mają charakter informacyjno-edukacyjny.
3. Usługobiorca może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich
przeznaczeniem. Usługobiorca może korzystać z utworów rozpowszechnionych za pośrednictwem
Serwisu wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku (w tym własnego użytku osobistego),
określonego w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W
szczególności, Usługobiorcy nie są uprawnieni do zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu ani też
rozpowszechniania ww. materiałów w inny sposób, w jakichkolwiek celach o charakterze
zarobkowym.
4. Kopiowanie utworów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek, tłumaczenie,
opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych
możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej
zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.
5. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia aktualności i wysokiej jakości informacji
publikowanych na stronach Serwisu.
§ 10
1. Zmiana Regulaminu przez Usługodawcę możliwa jest za zgodą Usługobiorcy, jeśli zmiana taka
wynikać będzie ze zmiany przepisów obowiązującego prawa lub zmiany sposobu lub zasad
działalności Serwisu. O proponowanej zmianie Usługodawca powiadomi zarejestrowanych w
Serwisie Usługobiorców co najmniej na 30 dni kalendarzowych przed wejściem jej w życie.
Usługobiorca nie wyrażający zgody na zmianę Regulaminu powinien wysłać swój sprzeciw na adres:
USP Zdrowie Ul. Poleczki 35 02-822 Warszawie do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany.
Odmowa wyrażenia zgody na nowe brzmienie Regulaminu będzie skutkować trwałym usunięciem
konta Usługobiorcy z Serwisu.
§ 11
1. W przypadku reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu lub świadczonych za jego
pośrednictwem usług, reklamacje należy kierować na następujący adres poczty elektronicznej: USP
Zdrowie Ul. Poleczki 35 02-822 Warszawie.
2. Treść reklamacji powinna wskazywać nieprawidłowości dot. funkcjonowania Serwisu lub
świadczonych za jego pośrednictwem usług.
3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednak nie później niż
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
§ 12
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Portalu.
W przypadku pytań, problemów lub wątpliwości skontaktuj się z moderatorem:
alicja@biuropodrozyreklamy.com.

