Regulamin gry „KANAPKOŻERCA”
dostępnej na www.cieszynskiekanapki.pl
§ 1. WSTĘP
1. „SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Konsum Robotniczy" w Cieszynie - właściciel
Serwisu www.cieszynskiekanapki.pl i wszystkich treści, materiałów, gier zamieszczonych na
jego stronach, nazywany dalej „Właścicielem”.
2. Użytkownikiem jest każda osoba fzyczna odwiedzająca stronę www.cieszynskiekanapki.pl.
3. Graczem jest każda osoba, która spełniła następujące warunku: odwiedziła stronę
www.cieszynskiekanapki.pl,
zagrała
w
grę
dostępną
na
podstronie
www.cieszynskiekanapki.pl/kanapkozerca, a po zakończeniu gry z wynikiem podała swój adres
e-mail oraz nick a także potwierdziła, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa,
zapoznanie się z warunkami regulaminu.
4. Administratorem Serwisu a także administratorem danych osobowych jest "SPOŁEM"
Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Konsum Robotniczy" w Cieszynie z siedzibą przy ul.
Rynek 17, 43-400 Cieszyn, KRS 0000122209, NIP: 548-007-53-30, REGON: 001013186, tel. +
33 8-521-981 do 84, fax + 33 8-521-988, email sekretariatpss@wp.pl.

§ 2. WARUNKI TECHNICZNE
KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Do korzystania z usług przez Użytkownika, niezbędne jest posiadanie przez niego minimalnych
wymagań technicznych, w szczególności urządzenia wraz z oprogramowaniem
umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jego zasobów.
2. Użytkownicy chcący korzystać z gry „Kanapkożerca” powinni posiadać dowolną aktywną
skrzynkę e-mail.
3. Korzystanie z gry możliwe jest dla użytkowników większości popularnych przeglądarek
internetowych, typów połączeń internetowych i systemów operacyjnych.
4. Do korzystania z gry „Kanapkożerca” wymagana jest co najmniej jedna z wymienionych
przeglądarek internetowych: Microsof Internet Explorer 11 lub nowszej wersji, Mozilla
Firefox w wersji 33 lub nowszej wersji, Opera w wersji 12.xx lub nowszej wersji, Google
Chrome 38 lub nowszej wersji, Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji, oraz włączenie w tej
przeglądarce obsługi plików cookies i Java Script.
5. Korzystanie z Serwisu, w tym także gry online, opiera się o wykorzystanie technologii tzw.
Cookies. Szczegółowe informacje n/t wykorzystania Cookies zostały opisane opisane w
dokumencie Polityka prywatności i cookies.
6. Przeglądarki internetowe pozwalają na wyłączenie przyjmowania plików 'cookie'.

§ 3. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań w celu usunięcia wszelkich usterek i
nieprawidłowości dotyczących treści udostępnianych za pośrednictwem strony
www.cieszynskiekanapki.pl. Użytkownicy, którzy zauważą wszelkie nieprawidłowości i usterki
proszeni są o kontakt poprzez adres email: sekretariatpss@wp.pl.
2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane lub przekazywane przez jej
użytkowników za pomocą gry „Kanapkożerca” (np. w nazwie nicku) oraz nie jest zobowiązany
do nadzorowania tych treści - w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania
wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności
Właściciel niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
3. Użytkownicy ponoszą na zasadach ogólnych osobistą odpowiedzialność za treści
przekazywane lub zamieszczane na serwerze za pośrednictwem Właściciela. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń prosimy o kontakt na adres sekretariatpss@wp.pl.
4. Właściciel Serwisu dokłada należytych środków starań, by korzystanie z usług za
pośrednictwem strony www.cieszynskiekanapki.pl było dla Użytkowników bezpieczne i
pozbawione jakichkolwiek negatywnych skutków, jednak ze względu na charakter sieci
Internet, nie może zagwarantować Użytkownikowi pełnej ochrony przed potencjalnymi
zagrożeniami jakie wiążą się z korzystaniem z Usługi.

§ 4. ZAKAZ NARUSZANIA PRAW AUTORSKICH
1. Wszelkie materiały udostępnione na stronie www.cieszynskiekanapki.pl, zwłaszcza teksty,
grafka strony, grafka gry, infografki, zdjęcia, oprogramowanie gry itp. chronione są prawem
autorskim Właściciela, jego podwykonawców oraz prawami autorskimi producentów gier lub
innych osób trzecich.
2. Korzystając z gry czy innych usług oferowanych przez Właściciela, użytkownik nie nabywa
żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści, materiałów, czy oprogramowania,
zamieszczonych na stronie www.cieszynskiekanapki.pl.
3. Treści, materiały i oprogramowania udostępniane są przez Właściciela wyłącznie do użytku
osobistego. Zabrania się ich kopiowania, powielania lub jakiegokolwiek innego wykorzystania
w celach komercyjnych.
4. Zabrania się również wykorzystania jakichkolwiek elementów tekstowych, grafcznych czy
elementów kodu lub struktury strony w celu tworzenia dzieł pochodnych w celach innych, niż
dozwolony użytek osobisty.
5. Zabronione jest kopiowanie, reprodukcja lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, w tym
tekstów, grafk i oprogramowania, uzyskanych ze strony www.cieszynskiekanapki.pl.
6. W przypadku, gdy użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści/materiały udostępniane
na stronie www.cieszynskiekanapki.pl, prosimy o kontakt na adresem sekretariatpss@wp.pl.

§ 5. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Podając dane osobowe w formularzu zapisu wyników gry, użytkownik wyraża zgodę na
przetwarzanie ich w celach określonych w niniejszym regulaminie.
2. SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Konsum Robotniczy" w Cieszynie , będąca
Administratorem danych osobowych, szanuje prawo do prywatności swoich Użytkowników i
respektuje prawo ochrony ich danych osobowych.
3. Wszelkie dane osobowe dostarczane przez użytkowników są wykorzystywane w sposób
zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18
lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Dane osobowe użytkowników wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby świadczonych usług,
w celu usprawnienia serwisu oraz w celu zapewnienia wysokiego poziomu usług, w
szczególności odnoszących się do serwisu informacyjnego, a także w celach marketngowych i
statystycznych.
5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz usunięcia – w tym celu
prosimy o kontakt na adres sekretariatpss@wp.pl.
6. Przetwarzane dane nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków
przewidzianych prawem.
7. Przetwarzane dane, za wyjątkiem nicku, nie są widoczne dla innych Użytkowników.
8. Informacje o graczach, którzy zapisali swój wynik są przechowywane i przetwarzane z
zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych przez polskie prawo.
9. Właściciel korzysta z plików cookies zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne. Szczegółowe zasady ich używania opisuje Polityka prywatności i
cookies: http://www.cieszynskiekanapki.pl/pdf/politykawprywatnosci.pdf

§ 6. KORZYSTANIE Z GRY
1. Gra „Kanapkożerca” polega na zebraniu jak największej ilości punktów i dostępna jest pod
adresem www.cieszynskiekanapki.pl/kanapkozerca.
2. Dostęp do gry „Kanapkożerca” nie wymaga zalogowania się, gra jest zatem dostępna dla
wszystkich Użytkowników odwiedzających stronę www.cieszynskiekanapki.pl.
3. Każdy użytkownik ma możliwość wielokrotnego, nieograniczonego korzystania z gry online
„Kanapkożerca” dostępnej na stronie www.cieszynskiekanapki.pl/kanapkozerca.
4. Użytkownik pozostaje anonimowy aż do czasu podania adresu e-mail.
5. Korzystanie z gry „Kanapkożerca” jest nieodpłatne.
6. Każdy użytkownik może, lecz nie musi zapisywać osiągniętego wyniku.
7. Jeden gracz może zapisać wiele osiągniętych wyników, używając jednak za każdym razem
innego nicku (adres e-mail może być ten sam).
8. Podanie adresu e-mail i nicka jest dobrowolne i bezpłatne.
9. Nick jest dowolną nazwą wybraną przez gracza.

10. Udział w grze nie jest premiowany żadną nagrodą.

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem
lub dobrymi obyczajami, oraz naruszających prawa innych użytkowników. Zakazane jest
zwłaszcza zamieszczanie za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek wulgaryzmów, treści o
charakterze pornografcznym, propagujących nienawiść, przemoc, dyskryminację,
naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób oraz normy moralne.
Powyższe zakazy dotyczą zwłaszcza nazwy nicku i adresu e-mail zapisywanych wraz z wynikiem
gry.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z serwisu wyłącznie w celach prywatnych i
osobistych. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek usług dostępnych na stronie
www.cieszynskiekanapki.pl w celach komercyjnych.
3. Zabronione jest podejmowanie działań na szkodę Właściciela oraz innych Użytkowników,
zwłaszcza w postaci hackingu, prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemów
informatycznych Właściciela, a także korzystania z Serwisu w sposób powodujący
ponadprzeciętne obciążenie serwerów i/lub łącz Właściciela. W razie złamania niniejszego
przepisu Właściciel może przetwarzać wszelkie dane osobowe naruszającego, niezbędne do
ustalenia jego odpowiedzialności.
4. Właściciel ma prawo do usuwania treści naruszających prawo, Regulamin, a także wszystkich
innych które uzna za niewłaściwe z uwagi na możliwość naruszenia praw osób trzecich.

§ 8. REKLAMACJE
1. Jakiekolwiek reklamacje oraz zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem strony
www.cieszynskiekanapki.pl i gry „Kanapkożerca”, należy kierować pod adres
sekretariatpss@wp.pl. Odpowiedź w sprawie reklamacji wysyłana jest na adres e-mailowy
Użytkownika.
2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, według kolejności wpływania, jednak nie później
niż w terminie 14 dni.
3. Użytkownik ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów na
zasadach określonych na stronie https://www.uokik.gov.pl/sporywkonsumenckie.php.

§ 9. ZMIANY REGULAMINU
1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w
szczególności w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, bądź z
powodu uznania któregoś z postanowień niniejszego Regulaminu za niedozwolony, a także
jeżeli zmiana wynika ze zmiany w sposobie świadczenia usługi.

2. Regulamin, obejmujący zmiany w regulaminie, przedstawiony zostanie użytkownikom 14 dni
przed wejściem w życie na stronie www.cieszynskiekanapki.pl.
3. Korzystanie z Serwisu i gry online po wejściu w życie zmian oznacza akceptację tych zmian
4. Użytkownik ma prawo odmowy akceptacji zmian poprzez zaprzestanie korzystania z gry.

§ 10. PRZEPISY KOŃCOWE
1. W kwestach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz innymi przepisami znajdującymi
się na stronach Właściciela, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

