REGULAMIN SERWISU LOCTERMS.PL
Portal LocTerms.pl (zwany dalej Serwisem) jest usługą udostępnianą przez firmę LSP Software sp. z
o.o. (zwaną dalej Usługodawcą) na zasadach określonych w tym regulaminie. Przed rozpoczęciem
korzystania z portalu należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Korzystając z informacji
zawartych na portalu, użytkownik Serwisu (zwany dalej Usługobiorcą) potwierdza, że zapoznał się z
treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
1. Struktura Serwisu, słowniki, glosariusze, loga i inne materiały udostępniane przez
Usługodawcę są chronione prawem autorskim ich właścicieli i są dostarczane zgodnie z
odpowiednimi warunkami użytkowania, licencjami lub postanowieniami wykorzystania.
2. Żadna część treści udostępnianych przez Usługodawcę nie może być przekazywana lub
udostępniana osobom trzecim (ani w całości, ani w części) lub reprodukowana (w żadnej
formie) bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy.
3. Słowniki, glosariusze i inne materiały udostępnione przez Usługodawcę są dostarczane w
stanie „takim jakie są”, ze wszystkimi wadami i bez jakichkolwiek gwarancji. Usługodawca, w
maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wyłączają wszelkie gwarancje i warunki,
zarówno wyrażone wprost lub dorozumiane, w tym między innymi, dorozumiane gwarancje i
warunki dotyczące zadawalającej jakości i przydatności do określonego celu. W żadnym
wypadku Usługodawcę nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe
lub wtórne (w tym również, ale nie wyłącznie, szkody pośrednie, szkody nadzwyczajne, straty
moralne lub naruszenie dóbr osobistych, związane z utratą zysków, przerw w prowadzeniu
działalności lub utraty informacji) powstałe w wyniku użytkowania lub niemożności
użytkowania przez użytkownika lub osoby trzecie udostępnionych treści, nawet jeśli
Usługodawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.
4. Usługobiorca może korzystać z portalu w ograniczonym zakresie, korzystając z konta
anonimowego, które nie wymaga logowania. Takie konto umożliwia korzystanie z treści
udostępnionych bezpłatnie. Aby korzystać z pozostałych treści i dodatkowych funkcji Serwisu
należy się zalogować, korzystając z danych do logowania otrzymanych od Usługodawcy.
5. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek.
Nadużywanie danych do logowania poprzez udostępnianie ich innym użytkownikom a w
szczególności logowanie do Serwisu z więcej niż jednego urządzenia jednocześnie może
skutkować zablokowaniem dostępu Usługobiorcy do Serwisu.
6. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia
dostępu do Serwisu oraz przekazywania przez Usługodawcę materiałów marketingowych,
promocyjnych i innych informacji handlowych (podstawa prawna: ustawa z dnia 29.08.1997
r. o ochronie danych osobowych (t.j.:Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)).
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Usługobiorcy dostępu do Serwisu,
jeżeli uzna, że działania Usługobiorcy są szkodliwe dla Serwisu lub innych użytkowników lub
jeżeli Usługobiorca narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
8. Usługodawca podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do
Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia
funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie.
9. Usługodawca informuje, że Serwis wykorzystuje informacje przechowywane w plikach
cookies.
10. Usługodawca jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych
osobowych użytkownika w celu korzystania z Serwisu lub wyjaśnienia okoliczności
niedozwolonego korzystania z Serwisu. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych
osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz

sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w
ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi RODO. Ponadto, Usługodawca
zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie,
które mogą wynikać z rozwoju technologii internetowych, zmian w ustawach oraz rozbudowy
portalu.
12. Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku.

