Oknonet – Warunki użytkowania
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Użytkownik, rejestrując się na stronie internetowej www.oknonet.pl, oświadcza, iż
zapoznał się i wyraża zgodę na warunki użytkowania z serwisu, zgodnie z treścią
poniższych warunków.
2. „Oknonet” zastrzega sobie prawo zmiany warunków użytkowania. Wszelkie
modyfikacje oraz informacje o zmianach warunków będą zamieszczane na Forum.
Użytkownik, poprzez użytkowanie z serwisu, oświadcza, iż wyraża zgodę na
wprowadzone zmiany.
3. Forum „Oknonet” działa na skrypcie phpBB, wydanym na licencji „General Public
License” (zwanej też „GPL”) i możliwym do pobrania ze strony www.phpBB3.PL.
Skrypt phpBB tylko ułatwia dyskusje przez Internet, jego autorzy nie kontrolują
tekstów zamieszczanych w Internecie za pomocą tego skryptu. Więcej informacji o
skrypcie phpBB można znaleźć na stronie www.phpBB3.PL.
4. Oknonet nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika,
zawartych w formularzu rejestracyjnym. Oknonet zapewnia Użytkownikowi dostęp do
dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Oknonet
zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników.
Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do Konta
przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
5. Zarejestrowany użytkownik zobowiązuje się do nie umieszczania żadnych
wypowiedzi o charakterze obraźliwym, oszczerczym, propagującym treści niezgodne
z polskim prawem lub naruszających cudze prawa autorskie. Niedopuszczalne jest
umieszczanie przez Użytkowników treści wzywających do nienawiści rasowej,
wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta oraz z innych usług w

Serwisach Internetowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami
społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
7. Użytkownik zapewnia, że umieszczane przez niego treści w Serwisie nie naruszają

przepisów prawa, ani praw chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do
wizerunku, a nadto, że jest w pełni uprawniony do zamieszczenia treści w Serwisie
Internetowym.
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obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności
cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby
prowadzonych przez nie postępowań, Oknonet przekazuje pozostające w jej
posiadaniu dane Użytkowników
9. Oknonet zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika, gdy:

a) Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa lub
warunków użytkowania,
b) nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna
z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo zajęcia stanowiska wobec zablokowania Konta, w

tym prawo wniesienia sprzeciwu.
11. Oknonet zastrzega sobie prawo usunięcia Konta, jeżeli Użytkownik nie dokonuje
logowania do swojego Konta przez okres co najmniej 180 dni. O zamiarze usunięcia
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Użytkownikowi przysługuje prawo zajęcia stanowiska wobec zamiaru usunięcia
Konta, w tym wniesienia sprzeciwu.
12. „Oknonet” zastrzega sobie prawo do porządkowania oraz modyfikowania wątków.
13. Oknonet zastrzega sobie możliwość zablokowania na serwerach wydawanych przez
nią Serwisów Internetowych nadawców wiadomości, domen i adresów IP w razie
wykorzystywania Konta z naruszeniem przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.
Oknonet umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia,
o którym mowa w niniejszym ustępie.
14. „Oknonet” nie weryfikuje wpisów zamieszczonych na Froum pod kątem ich
rzetelności i prawdziwości, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji, z
zastrzeżeniem pozostałych punktów „Warunków użytkowania”.
15. Użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie podanych podczas użytkowania Forum
informacji
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odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych.
16. W razie naruszenia warunków użytkowania wyciągnięte zostaną stosowne
konsekwencje. „Oknonet” zastrzega sobie przede wszystkim prawo do zablokowania
dostępu do Forum.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Oknonet, jako administratora
danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Oknonet, jak również, pod

warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z
funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Oknonet. Przetwarzanie zbieranych danych
odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z
późń. zm.). Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom
wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także
przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym
podmiotom wykonującym na zlecenie Oknonet czynności związane z zawartą z
Klientem Umową.
3. Oknonet zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację
uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa
dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do
kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w
przedmiotowej ustawie.
4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych,
Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego
żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną
sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są
chronione przez Oknonet przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a
także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub
nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Strony Oknonet mogą zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i
wiadomości Użytkownika. W razie przekierowania na strony zewnętrzne, zalecamy
zapoznanie się z obowiązującymi na nich zasadami dotyczącymi prywatności, które
mogą być inne.
2. Pod warunkiem uzyskania Państwa zgody możemy wykorzystać dostarczone przez
Państwa dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, nazwę stanowiska, numer

telefonu lub faxu oraz osobisty adres poczty elektronicznej i adres pocztowy), aby
informować Państwa na bieżąco - pocztą , telefonicznie lub pocztą elektroniczną - o
istotnych usługach, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące.
Rejestrując się w naszym serwisie lub zawierając umowę oraz podając nam swoje
dane osobowe w tym adres email mogą Państwo ponadto wyrazić zgodę na wysyłanie
informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. lub przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych
3. W klasyfikacji Oknonet istnieje kilka rodzajów danych osobowych wymaganych od
Państwa w celu ich gromadzenia, przetworzenia i przechowywania. Niektóre dane
mogą być przechowywane jako pliki cookies zapisywane w Państwa komputerze
przez przeglądarkę internetową. Państwa dane osobowe podlegają ochronie ze strony
Oknonet, w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
4. Informujemy, iż nie przekazujemy osobom trzecim gromadzonych danych
osobowych. Dane podawane przez Użytkowników są wykorzystywane do celów
księgowych, realizacji usług. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do
przesyłania Użytkownikom przez Oknonet informacji o świadczonych usługach, w
tym także do przeprowadzania ankiet dotyczących zadowolenia klienta i badań
rynkowych, pod warunkiem otrzymania od Państwa odpowiedniej zgody na
przekazywanie informacji handlowych lub przetwarzania danych osobowych do celów
marketingowych.
POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Oknonet nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Oknonet. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies w szczególności wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Oknonet do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te

pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają z serwisu Oknonet.
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika.
MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA
DOSTEPU PRZEZ COOKIES.
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez
pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w
zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na
urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z Oknonet reklamodawców oraz
partnerów.
3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Oknonet.

