REGULAMIN
Serwisu
Internetowego
30DaysToPro
NiniejszyRegulaminokreślaogólnewarunki,zasadyorazsposóbsprzedażyprowadzonejprzez
firmę
OvenServerszsiedzibąwJaśle(zwanejdalej:„Właścicielem”),zapośrednictwemstronyinternetowej
30daystopro.pl(zwanejdalej:„Serwisem”)orazokreślazasadyiwarunkikorzystaniazSerwisu.

§
1
Definicje
1. Nazwa użytkownika – inaczej Login, oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, nadane
przez Użytkownika, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych znaków
dozwolonych.
2. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych znaków dozwolonych,
wykorzystywanychwceluzabezpieczeniadostępudanegoelementuSerwisu.
3. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa
sprzedaży.
4. Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie oraz dokonał aktywacji
swojegokonta.
5. Administrator - określa grupę Użytkowników, która działa na rzecz Serwisu i dba o jego
prawidłowe działanie oraz funkcjonowanie, pilnująć porządek i dokładność publikowanych
informacji.
6. Regulamin–oznaczaniniejszyregulamin.
7. Treśćcyfrowa–oznaczadanewytwarzaneidostarczanewpostacicyfrowej.
8. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnychodpracy.

§2Postanowienia
ogólne
1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej
do jego nazwy, jego domeny internetowej, oraz wszelkich materiałów publikowanych w Serwisie,
należą do Właściciela, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i
zgodnyz
RegulaminemorazzazgodąWłaścicielawyrażonąnapiśmie.
2. Właściciel dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z
użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów
urządzeńoraztypówpołączeńinternetowych.
3. Portal stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników z
Portalu, zapisuje na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika dane potrzebne do
realizacji działania Serwisu. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Portalu
na urządzeniach końcowych Użytkowników. Dokładne informacje na temat polityki prywatności
“cookies”sązawszedostępnedlakażdegoUżytkownikastrony.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz
wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, lub któregoś elementu Serwisu, w sposób
sprzecznyzprawem,dobrymiobyczajamilubnaruszającydobraosobisteosóbtrzecich.
5. Właściciel oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych
drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych
Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego każdy odwiedzający, Zarejestrowany oraz
Użytkownik, powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej

zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość
korzystających z sieci Internet. Właściciel oraz Administrator nigdy nie zwraca się do
UżytkownikazprośbąoudostępnieniemuwjakiejkolwiekformieHasła.
6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez
Użytkownikadziałalności,któranaruszałabyintereslubdobreimięWłaściciela.
7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i nie ma obowiązku informowania o tym
gościSerwisu.
8. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i dalsze działania może
kontynuowaćpozaakceptowaniuregulaminu.
9. Łamanie zapisów regulaminu skutkuje natychmiastowym zablokowaniem Użytkownika oraz
możeskutkowaćpociągnięciemgo
doodpowiedzialnościfinansowejlubcywilnej.
10. RegulaminwchodziwżyciewchwiliopublikowaniagonastronieinternetowejSerwisu.

§3
Usługi
nieodpłatne
1. WłaścicielświadczynarzeczUżytkownikówSerwisu,drogąelektronicznąusługinieodpłatne:
a. RejestracjeUżytkownikówSerwisu
b. Newsletter
c. DostępdowybranychTreścicyfrowych
d. PowiadomieniazalogowanychUżytkowników
2. Usługiwskazanew§3ust.1powyżejświadczonesą7dniwtygodniu,24godzinynadobę.
3. Właściciel zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu
udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w
sposóbwłaściwydlazmianyRegulaminu.
4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się
z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej
wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w
ustawieniachUżytkownika.
5. Właściciel jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku
działania przez Użytkownika na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników, naruszenia przez
Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu
do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności:
przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Serwisu lub inne działania hakerskie.
Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres
niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług
nieodpłatnych. Właściciel nie ma obowiązku zawiadomienia Użytkownika o zablokowaniu
dostępudousługnieodpłatnych.
6. WłaścicielzawszeinformujeUżytkownikówoprzejściunausługipłatne.
7. Powiadomienia zalogowanych Użytkowników działają na większości nowych przeglądarkach
internetowych, jeśli Użytkownik zezwala na wyświetlanie powiadomień. Stosowanie blokady
powiadomień spowoduje brak informowania użytkownika o przychodzących powiadomieniach.
Powiadomienia działają wyłącznie wówczas, kiedy Zarejestrowany jest zalogowany na stronie
Serwisu oraz jego sesja jest nadal aktywna. Właściciel informuje, że powiadomienia mogą nie
działaćjeśliZarejestrowanykorzystazserwisunaurządzeniachmobilnych.

§
4
Rejestracja
1. Każdy Użytkownik, która w chwili dokonywanej Rejestracji ukończyła 13 rok życia, może
dokonać
RejestracjinastroniePortaluwyłączniezakładającjednokonto.
2. Osoba niepełnoletnia ma obowiązek dokonać Rejestracji wyłącznie za zgodą rodzica lub
prawnegoopiekuna.

3. Rejestracjajestdobrowolnaiczynnośćrejestracjinieniesiezesobążadnychukrytychopłat.
4. W celu Rejestracji w Serwisie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego odwiedzający
proszony jest o podanie unikalnego Loginu oraz Hasła, które chce używać podczas logowania
się do Serwisu. Dodatkowe informacje wymagane pozwalają na weryfikację przyszłego
Użytkownika,przypisaniegodoodpowiednichgrupwiekowychitp.
5. Konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej, na który
będzie wysyłana wszelka autoryzacja i weryfikacja dostępu do konta Zarejestrowanego i
następnieUżytkownika.
6. Wykonująć Rejestracje użytkownik wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego
wizerunku oraz materiałów sporządzonych z jego udziałem na potrzeby promocji Serwisu na
wszystkichnośnikachiwewszystkichmediach.
7. Odwiedzający dokonując rejestracji podaje swoje dane tj. m.in e-mail, imię, datę urodzenia.
Wysyłając formularz, potwierdza akceptacji regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie
jegodanychwramachdziałaniaserwisu.

§
5
Zarejestrowany
1. Użytkownik, który prawidłowo przeprowadził proces Rejestracji zyskuje miano Zarejestrowanego
wSerwisie.
2. Każdy Zarejestrowany może po zalogowaniu się w Serwisie dokonać edycji swojego konta,
modyfikująćdodatkowedanekonta.
3. Zarejestrowany, który utracił dostęp do poczty elektronicznej, z którą powiązane ma konto,
powinien niezwłocznie zmienić w Serwisie swój adres skrzynki na nowy aby zapobiec utracie
konta,przezwłamanieosóbnieuprawnionych.
4. Użytkownik, który nie pamięta danych logowania i utracił dostęp do poczty elektronicznej,
powinienskontaktowaćsięzWłaścicielemSerwisuwceluzajęciasięsprawą.
5. Każdy użytkownik podczas ewentualnego zapomnienia hasła może skorzystać z opcji
Przypomnijhasłoipostępująćzgodniezzaleceniamidokonaćzmianydanychlogowania.
6. Każdy Zarejestrowany może połączyć swoje konto na Portalu z kontem na platformie STEAM.
Połączenie wymagane jest w celu dołączenia do niektórych wydarzeń realizowanych przez
Serwis.
7. Zarejestrowany nie może stosować słów, znaków, skrótów i obrazów powszechnie uznawanych
za wulgarne, obraźliwe, szerzące nienawiść, dyskryminację rasową/seksualną itp.
Zarejestrowany nie przestrzegający tego punktu zostanie upomniany lub niezwłocznie
zablokowanybezkoniecznościjegoinformowaniaprzezWłaściciela.
8. Zarejestrowany może brać udział w odpłatnych lub nieodpłatnych Wydarzeniach realizowanych
w ramach działania Serwisu. Podczas udziału w takich Wydarzeniach Zarejestrowany
zobowiązany jest przestrzegać wszelkich innych regulaminów odnoszących się do prawidłowego
przeprowadzeniaWydarzenia.

§6Postanowienia
końcowe
1. Właściciel dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu działania
Serwisu.
2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w organizowanych w ramach Serwisu
Wydarzeń, kampani promocyjnych lub innych elementów Serwisu, jeżeli nastąpiły one na skutek
zdarzeń niezależnych od Właściciela oraz zdarzeń, których nie mógł przewidzieć lub którym nie
mógłzapobiec.
3. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem działania Serwisu będą rozpatrzone i
rozstrzygane przez Właściciela i ustalane wyłączenie z Użytkownikiem lub Zarejestrowanym,
któregosiętyczy.DecyzjeWłaścicielasąnieodwołalne.

4. KażdaosobakorzystającazSerwisuzobowiązanajestdoprzestrzeganiaregulaminu.
5. Każdy Użytkownik, który dokonuje rejestracji robi to dobrowolnie i potwierdza zgodę na
przetwarzaniedanychjakiepodałpodczastworzeniaswojegokontaorazdalszejjegoedycji.
6. Każdy Użytkownik oraz Zarejestrowany może dokonać zgłoszenia naruszenia regulaminu
SerwisuprzezUżytkownikalubZarejestrowanego.
7. W zgłoszeniu należy dokładnie i klarownie opisać zaistniałe naruszenie. Wskazać dokładne
momenty naruszenia. Załączyć wszelkie dowody, powołać świadków. W innym przypadku
zgłoszeniezostanieodrzucone.
8. Właścicielzazwyczajrozpatrujewnioskimaksymalniedo14dniroboczychodzgłoszenia.
9. Regulaminwchodziwżyciewdniu
publikacji.
Firma Oven Servers przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Powyższe informacje można
potwierdzićelektroniczniepodadresem:kontakt@ovens.pl

