Regulamin serwisu Alkowiki
Portal Alkowiki.pl (zwany dalej: Portalem) jest prowadzony przez AgencjęReklamowąDirtyDot Maciej Strzelecki, ul.
Zagórska 5/18, 25-338 Kielce, zarejestrowanąw Centralnej Ewidencji i Informacji o Dział
alnoś
ci Gospodarczej.
Korzystanie z Portalu możliwe jest przez każ
dego z jego uż
ytkowników (osoba taka zwana jest dalej:
Użytkownikiem) i odbywa sięna podstawie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatnoś
ci dostę
pnej w Portalu.
§1 Przedmiot działalności i postanowienia ogólne
1. Przedmiotem dział
alnoś
ci Portalu jest zbieranie opinii Uż
ytkowników na temat spoż
ytych przez nich napojów
alkoholowych oraz umożliwianie im dzielenia się swoimi opiniami z innymi Uż
ytkownikami na zasadach
społ
ecznościowych.
2. Portal nie reprezentuje ani nie promuje ż
adnego z producentów napojów alkoholowych oraz nie ma na celu
promocji spożywania napojów alkoholowych, stanowią
c jedynie platformę wymiany wiedzy i doś
wiadczeń
Użytkowników, którzy dany alkohol jużspożyli.
3. Portal nie wysyła Uż
ytkownikom informacji o charakterze ofert handlowych.
4. Portal nie gromadzi, nie przetwarza i nie przechowuje danych osobowych, zaśdane zawarte w plikach cookies
wykorzystuje jedynie w zakresie statystyk i poprawy jego funkcjonalnoś
ci.
5. Dostę
p do zasobów Portalu oraz korzystanie z nich przez Uż
ytkowników odbywająsięnieodpł
atnie.
6. Portal, z uwagi na swątematykę, przeznaczony jest wył
ą
cznie dla osób peł
noletnich. Przed podję
ciem przez
Użytkownika jakiejkolwiek aktywnoś
ci w Portalu, wymagane jest zł
oż
enie przez niego oś
wiadczenia o byciu osobą
pełnoletniąi zaakceptowania treś
ci niniejszego Regulaminu.
§2 Uż
ytkownicy i rejestracja
1. Uż
ytkownikiem jest każda osoba korzystająca z treś
ci zawartych w Portalu.
2. Uż
ytkownikami Portalu mogąbyć: pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadają
ce osobowości prawnej, którym odrę
bne przepisy przyznajązdolnoś
ćprawną
, pod warunkiem, iż
reprezentowane sąprzez osoby pełnoletnie.
3. Uż
ytkownicy, będą
cy osobami aktywnie korzystają
cymi z Portalu, przed podję
ciem jakiejkolwiek aktywności w
Portalu, muszązaakceptowaćpostanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Aby zostaćUżytkownikiem Portalu, nie jest wymagana rejestracja w Portalu.
5. Użytkownik Portalu, dokonując bą
dź korzystają
c z formularza pozwalają
cego umieś
cić wpis w Portalu,
obowiązany jest wybraćpodpis, jaki pojawi siępod jego wpisem oraz podaćaktywny adresu e-mail, do którego
posiada on bież
ący dostęp.
6. Aby dokonaćrejestracji w Portalu, Uż
ytkownik musi wybraćlogin oraz podaćaktywny adres e-mail, do którego
posiada on bież
ący dostęp. Otrzyma on od Portalu wiadomoś
će-mail z linkiem, który umoż
liwia ustalenie jego
hasł
a. Po ustaleniu hasła proces rejestracji jest kompletny, a Uż
ytkownik moż
e zalogowaćsiędo swojego konta.
Wybrany przez Użytkownika login pozostaje niezmienny przez cał
y okres korzystania z Portalu, jednakże
Użytkownik może zmienićswoją„nazwęwyś
wietlaną
” (widocznądla pozostał
ych Uż
ytkowników) za pomocąpanelu
uż
ytkownika.
7. Uż
ytkownik Portalu, z chwiląpodania adresu e-mail, wyraż
a nieodwoł
alnązgodęna 
kontakt
z administracją
Portalu za pośrednictwem tego adresu w sprawach zwią
zanych z funkcjonowaniem Portalu, przestrzeganiem jego

Regulaminu oraz prowadzeniem postępowania reklamacyjnego. Portal nie jest uprawniony do przesyłania
Użytkownikom informacji handlowej.
8. Uż
ytkownik może, w każdym czasie, zażądaćusunię
cia swojego zarejestrowanego w Portalu konta oraz e-maila z
bazy danych Portalu, wysyłając wiadomośćelektronicznąz takim ż
ą
daniem na adres: 
kontakt@alkowiki.pl
§3 Treści publikowane przez Użytkowników
1. Portal umożliwia publikowanie przez Użytkowników treś
ci dwojakiego rodzaju: wypowiedzi i treś
ci graficznych.
Wypowiedziami sąkomentarze, recenzje, opinie i oceny alkoholi, zaśmateriał
ami graficznymi mogąbyćobrazy,
zdjęcia, grafiki, materiały audio i wideo.
2. Wypowiedzi Użytkowników Portalu nie stanowiąwypowiedzi samego Portalu, wobec czego Portal nie ponosi za
nie ż
adnej odpowiedzialnoś
ci. Wypowiedzi publikowane przez Uż
ytkowników są subiektywnymi ocenami
Użytkowników, za które odpowiedzialnoś
ćponosi sam Uż
ytkownik.
3. Publikowane przez Uż
ytkowników treści nie mogą
: zawierać sł
ów ani treś
ci graficznych o charakterze
wulgarnym, sprzecznym z prawem, dobrymi obyczajami lub obraż
ają
cym uczucia religijne ani odnoś
ników do
takich treś
ci; stanowićpromocji lub reklamy produktów alkoholowych, producentów takich produktów lub sklepów
alkoholowych; zawieraćpomówieńlub celowo obraź
liwych treś
ci, publikowanych dla wywoł
ania kł
ótni (tzw.
trolling); zawieraćdanych osobowych, adresowych ani odnoś
ników do innych serwisów internetowych; naruszać
praw autorskich, patentowych, tajemnic handlowych i innych praw wł
asnoś
ci intelektualnej; zawieraćprogramów
mogą
cych negatywnie wpł
ywaćna informatyczne dział
anie Portalu.
4. Portal jest uprawniony do usunięcia ww. treś
ci Uż
ytkownika oraz – gdyby sam podpis Uż
ytkownika naruszałww.
zasady – do ocenzurowania tego podpisu.
5. Portal będzie usuwałwypowiedzi Uż
ytkowników, co do których bę
dzie istniał
o uzasadnione podejrzenie, że są
one bezpodstawne i nierzetelne, niezależ
nie od tego, czy ich treś
ćjest dla danego produktu pozytywna czy
negatywna.
6. Portal zastrzega sobie prawo do edycji wypowiedzi Uż
ytkownika, która narusza zasady poprawnej polszczyzny w
zakresie przywrócenia jej prawidłowej ortografii.
7. Publikując w Portalu materiałgraficzny, Użytkownik oś
wiadcza, ż
e jest osobąuprawnionądo rozporzą
dzania nim
wobec osób trzecich, w szczególnoś
ci jako autor danego materiał
u lub osoba upoważ
niona do tego przez autora.
8. Uż
ytkownik udziela Portalowi, na zasadzie wył
ą
cznoś
ci, nieodwoł
alnej i nieograniczonej w czasie licencji na
nieodpłatne korzystanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie, modyfikowanie oraz dystrybucjęprzez
Portal treści zamieszczonych przez Użytkownika w Portalu. Ponadto, Uż
ytkownik nieodwoł
alnie upoważ
nia Portal
do dochodzenia wszelkich roszczeń
, związanych z naruszeniem przez osoby trzecie praw autorskich i licencyjnych,
odnośnie do treści publikowanych przez niego w Portalu.
§4 Uprawnienia i odpowiedzialnośćPortalu
1. Portal jest uprawniony do usunięcia konta Uż
ytkownika oraz czasowego lub trwał
ego zablokowania mu
możliwości korzystania z Portalu w przypadku naruszenia przez Uż
ytkownika postanowieńniniejszego Regulaminu.
2. Portal nie odpowiada za szkody, bezpoś
rednie ani poś
rednie, wyrzą
dzone przez Uż
ytkowników innym
Użytkownikom, producentom danego trunku bą
dźsklepom zajmują
cym sięich dystrybucją
, ani za korzyś
ci, które
ww. podmioty utraciły lub mogąutracićw związku z opiniami Uż
ytkowników Portalu.
3. Osobąodpowiedzialnąza wszelkie treś
ci zamieszczane w Portalu jest ten Uż
ytkownik Portalu, który zamieś
cił
danątreść
.

4. Treś
ci zamieszczone w Portalu sąobję
te prawem autorskim twórcy oraz wył
ą
cznym prawem licencyjnym
Portalu. Ich wykorzystanie przez osoby trzecie w jakikolwiek sposób, w szczególnoś
ci poprzez ich cał
oś
ciowe bądź
częś
ciowe kopiowanie, reprodukowanie lub modyfikowanie, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Portalu.
§5 Postępowania reklamacyjne i zgłaszanie naruszeń
1. Postę
powaniem reklamacyjnym objęte sąnastę
pują
ce czynnoś
ci: wniosek o uchylenie blokady korzystania z
Portalu, wniosek o przywrócenie konta Użytkownika, wniosek o usunię
cie bezpodstawnej bą
dźnierzetelnej opinii z
Portalu oraz zgłoszenie naruszenia praw autorskich przez Uż
ytkownika Portalu.
2. Uprawnionym do wszczę
cia postę
powania reklamacyjnego jest każ
dy z Uż
ytkowników Portalu oraz producent,
dystrybutor bą
dźsprzedawca danego alkoholu w zakresie, w jakim czująsiępokrzywdzeni opiniąUż
ytkownika
Portalu.
3. Postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się od zł
oż
enia wniosku o jego wszczę
cie na adres
e-mail: 
kontakt@alkowiki.pl
. Postę
powanie reklamacyjne prowadzi administracja Portalu przy udziale osoby, która
wystą
piła z wnioskiem o jego wszczęcie.
4. Po dokonaniu zgłoszenia, administracja Portalu weryfikuje zasadnoś
ći ocenia zgł
oszenie reklamacyjne, w
szczególnoś
ci analizując fakty przedstawione przez zgł
aszają
cego i dowody na ich poparcie. Administracja Portalu
wydaje decyzjęw sprawie uwzglę
dnienia, nieuwzglę
dnienia lub koniecznoś
ci uzupeł
nienia reklamacji w terminie 7
dni od dnia jej wpływu. W razie upływu ww. terminu i braku odpowiedzi na reklamacjęze strony administratorów
serwisu, poczytuje sięż
e reklamacja został
a rozpatrzona negatywnie, a postę
powanie reklamacyjne zostało
zakoń
czone.
5. Postę
powanie reklamacyjne trwa nie krócej niż2 i nie dł
uż
ej niż30 dni. W razie przekroczenia terminu
30-dniowego, postępowanie reklamacyjne koń
czy się i poczytuje się
, ż
e administracja Portalu rozpatrzyła
reklamacjęnegatywnie.
6. Decyzja administracji Portalu w zakresie uchylenia blokady, przywrócenia konta bą
dź usunię
cia opinii
Użytkownika z Portalu jest ostateczna i kończy postę
powanie reklamacyjne.
7. W razie zgł
oszenia sygnalizującego naruszenie praw autorskich przez Użytkownika Portalu, jeś
li fakt objęcia
danego materiał
u cudzymi prawami autorskimi zostanie udowodniony bą
dźnależ
ycie uprawdopodobniony,
administracja Portalu podejmie niezwł
ocznie decyzjęo uwzglę
dnieniu reklamacji i usunie dany materiałz Portalu,
nie póź
niej niż w terminie 7 dni od dnia wszczę
cia postę
powania reklamacyjnego. Termin ten może ulec
przedł
uż
eniu, jeśli powstanie uzasadniona wą
tpliwoś
ć odnoś
nie do uprawnień zgł
aszają
cego bą
dź
uprawdopodobnione zostanie uprawnienie Uż
ytkownika, który opublikowałdany materiał
, do rozporzą
dzania nim
wobec osób trzecich.
8. Decyzja negatywna, podję
ta przez administracjęPortalu w postę
powaniu reklamacyjnym, zawsze wymaga
uzasadnienia.
§6 Wymagania techniczne i polityka prywatnoś
ci
1. Dostęp do zasobów Portalu posiadająwszyscy peł
noletni uż
ytkownicy publicznej sieci Internet, którzy przy
swojej pierwszej wizycie na stronie złoż
ąoświadczenie o swojej peł
noletnoś
ci poprzez kliknię
cie pola „Tak, jestem
pełnoletni” w wyskakującym oknie pop-up.
2. Do korzystania z Portalu wymagana jest przeglą
darka internetowa wspierają
cąHTML5, CSS3 i Java Script , dostę
p
do sieci internet oraz włą
czona w przeglądarce obsł
uga plików cookies.
3. Każ
de Konto Uż
ytkownika aktywuje siępoprzez nadanie mu hasł
a, zgodnie z instrukcjązał
ą
czonąw wysł
anej
przez Portal automatycznej wiadomości na podany w czasie rejestracji adres poczty elektronicznej Uż
ytkownika.

4. W celu korzystania z pełnej funkcjonalnoś
ci Portalu niezbę
dne jest wł
ączenie w przeglą
darce internetowej
Użytkownika obsługi plików cookies, protokoł
u bezpiecznej transmisji danych SSL, obsł
ugi Java Script, Java, Flash,
a takż
e posiadanie przez Uż
ytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Portal informuje, iżpodczas korzystania z jego usł
ug przez Uż
ytkowników, w ich komputerach zapisywane są
krótkie informacje tekstowe, zwane „cookies”, które sąkonieczne do prawidłowego dział
ania Portalu. Zawartoś
ć
plików cookies nie pozwala na identyfikacjęUż
ytkownika, a za ich pomocąnie sąprzetwarzane ani przechowywane
dane osobowe.
§7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w ż
ycie z dniem jego opublikowania w Portalu i obowią
zuje do dnia opublikowania
kolejnego regulaminu. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany postanowieńniniejszego Regulaminu w każ
dym
czasie.
2. Portal dokłada starań w celu zapewnienia Uż
ytkownikom nieprzerwanego i wolnego od problemów
technicznych funkcjonowania Portalu, jednakż
e nie gwarantuje, ż
e jego dział
anie wolne bę
dzie od ewentualnych
awarii czy przerw.
3. W razie wystą
pienia sporu o charakterze prawnym pomię
dzy Uż
ytkownikiem a administracją Portalu,
przeprowadza sięobligatoryjne postępowanie reklamacyjne na zasadach opisanych w §5. Postę
powanie są
dowe
nie moż
e zostaćwszczęte do momentu zakoń
czenia postę
powania reklamacyjnego.
4. Wszelkie spory sądowe, mogą
ce powstaćna tle uż
ytkowania Portalu bą
dźstosowania niniejszego Regulaminu,
rozstrzygałbę
dzie sąd miejscowo wł
aściwy dla miasta Kielce.

