
REGULAMIN portalu Starosadeckie.info 

Starosądeckie.info to portal informacyjny Miasta i Gminy Stary Sącz. 
Naszym głównym celem jest informowanie mieszkańców Miasta i Gminy o tym co dzieje się 
w regionie. Pragniemy działać w interesie społecznym i skoncentrować w jednym miejscu 
wszystkie najważniejsze wydarzenia ze świata kultury, sportu, edukacji, zdrowia itp.  

Portal zarejestrowany jest w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu Wydział I Cywilny              
i wpisany do rejestru dzienników i czasopism w dziale A pod nr 393 (Sygn. akt. I Ns. Rej. Pr 
31/14).  

Wszystkie publikowane materiały są zgodne z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo 
prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 z późn. zm.). Zabrania się ich kopiowania, przetwarzania, 
wykorzystywania oraz publikowania w Internecie i innych mediach bez zgody redakcji. 

§Postanowienia ogólne 

Wchodząc na  www.starosadeckie.info jesteś zobowiązany do korzystania ze strony w sposób 
zgodny z niniejszym regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania 
z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający 
praw osób trzecich oraz praw właściciela. 

Redaktor Naczelny odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie. 

Informacje zamieszczane na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób 
staranny, jednakże Redaktor nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność 
i stałą dostępność strony. 

Udzielamy wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach 
komunikacji indywidualnej. 

Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na 
których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi 
adresami odpowiada wyłącznie ich operator. 

 

§Prawa autorskie 

Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i 
międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na 
stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela. 

Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być 
powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, 
nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i 
środków, bez zgody właściciela. 



Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do 
prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. 
Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w 
technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela. 

Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością 
prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego 
lub przepisach prawa prasowego.    

 

§Ochrona danych osobowych 

Właściciel, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), 
działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych 
użytkowników. 

Na żądanie właściwego urzędu właściciel ma prawo ujawnić dane w poszczególnych 
przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, 
zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów 
ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu 
wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej. 

Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies . 

 

§Zasady komentowania  

Zabronione jest umieszczanie komentarzy które zawierają wulgaryzmy, obrażające inne 
narodowości, religie, rasy ludzkie, obarczające zarzutami inne osoby i przyczyniają się do 
łamania praw autorskich; 

Zabronione jest zamieszczanie w komentarzach przekazów reklamowych, linków do 
serwisów zewnętrznych oraz treści kopiowanych z innych stron; 

Właściciel portalu nie ma obowiązku kasowania postów, nawet jeżeli ich autor wyrazi takie 
życzenie. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do modyfikowania bądź usuwania komentarzy, które 
naruszają niniejsze zasady; 

Przypadki łamania prawa będą zgłaszane właściwym służbom. Administrator uprzedza, że 
wraz z takim zgłoszeniem, właściwym organom przekazywane będą też wszelkie dane 
przydatne do ustalenia autora kwestionowanego postu. 

Komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów, umieszczanymi na ich własną 
odpowiedzialność. Materiały filmowe oraz zdjęcia publikowane są również na 



odpowiedzialność osób umieszczających je na portalu. Administrator nie ponosi 
odpowiedzialności za ich treść, jak również za przypadki naruszenia jakichkolwiek praw osób 
trzecich. 

Zastrzegamy sobie prawo do przerw w działaniu Komentarzy, jak również do zmiany 
niniejszego Regulaminu. 

 

§Postanowienia końcowe 

Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw. 

W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je 
właścicielowi poprzez wysłanie e-mail na adres kontakt@starosadeckie.info 

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. 
Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie. 

 


