REGULAMIN PORTALU
WWW.IZBAMLEKA.PL
§1
Informacje ogólne
1. Regulamin określa warunki korzystania z portalu www.izbamleka.pl.
2. Portal dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych użytkowników bezpłatnie.
§2
Definicje
1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin zamieszczony na stronie www.izbamleka.pl
b) Portal – oznacza stronę internetową www.izbamleka.pl i wszystkie zamieszczone na niej treści
c) Zasoby – wszystkie treści zamieszczone na portalu (informacje, zdjęcia, ogłoszenia, reklamy,
inne)
d) Administrator – to Wydawca Portalu, którym jest Polska Izba Mleka z siedzibą w Białymstoku
przy ul. Mickiewicza 7/23.
e) Odbiorca – to użytkownik Portalu, osoba korzystająca z jego treści.
f) Zleceniodawca – to podmiot zamieszczający reklamy na Portalu w oparciu o stosowną umowę
(lub zlecenie) zawartą z Administratorem Portalu.
g) Reklama – oznacza różne formy promocji na Portalu (belka reklamowa, button reklamowy,
tekst sponsorowany, ogłoszenie i inne).
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§3
Korzystanie z portalu
Korzystanie z treści i ofert zamieszczonych na Portalu jest bezpłatne.
Odbiorca Portalu korzystający z jego zasobów potwierdza i akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu.
W celu prawidłowego korzystania z Portalu Odbiorca powinien posiadać odpowiednie
połączenie z siecią Internet oraz korzystać z przeglądarki internetowej umożliwiającej dostęp
do zasobów Internetu.
Zakazane jest publikowanie przez Odbiorców Portalu treści o charakterze bezprawnym, w
tym w szczególności treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych
działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i
inne prawa osób trzecich (w tym o charakterze rasistowskim lub dyskryminującym).
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i ofert zlecanych mu przez
Zleceniodawców do umieszczenia na Portalu.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stron internetowych, do
których odnośniki umieszczone są na Portalu.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do zasobów Portalu
wynikający ze względów technicznych.
8. Administrator dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Portal były na jak
najwyższym poziomie.

§4
Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów, za wyjątkiem treści
pochodzących od Odbiorców Portalu i przez nich rozpowszechnianych, należą do
Administratora Portalu lub współpracujących z nim podmiotów i podlegają ochronie
prawnej.
2. Korzystanie z Portalu przez Odbiorców nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do
Portalu, ani jego poszczególnych elementów. Odbiorcy Portalu bez zgody Administratora
Portalu wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów
Portalu (w tym utworów udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego
użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych
przepisów prawa.
3. Poza przypadkami określonymi w punkcie §4 ust. 2, bez wyraźnej zgody Administratora
Portalu zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu
do Portalu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Portalu:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej
wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
4. Prowadzący Portal zastrzega, że bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z
Portalu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w zakresie ochrony praw
autorskich, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., nr 24, poz. 83 ze zm.).
§5
Reklamacje
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z
Regulaminem.
2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu można kierować na adres e-mail:
izba@izbamleka.pl z dopiskiem „REKLAMACJA” w tytule korespondencji.

3. Reklamacja musi zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mailowy do kontaktu z osobą
składającą reklamację. Reklamacje nieposiadające tych danych nie będą rozpatrywane.
4. Administrator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich
otrzymania i w tym terminie poinformuje e-mailowo zainteresowanego o wyniku
rozpatrzonej reklamacji.
§6
Zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na Portalu.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, które wchodzą w życie z chwilą
opublikowania ich na Portalu.

