REGULAMIN DODAWANIA OPINII NA NEONET.PL

Regulamin (dalej jako „Regulamin”) Dodawania Opinii określa zasady zamieszczania Opinii Użytkowników na
temat produktów zamieszczonych w ofercie sklepu internetowego www.neonet.pl, prowadzonym przez
NEONET S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48A, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000218498, NIP: 895-00-21-311, REGON: 930310841 (dalej jako „Serwis”)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.

Użytkownik przesyłając do serwisu www.neonet.pl Opinię do produktu/ów akceptuje i wyraża
zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
Za Opinię Użytkownika uważa się wypowiedź umieszczoną przez niego w serwisie www.neonet.pl,
zwanym dalej Serwis, będącą subiektywnym spojrzeniem Użytkownika na przedmiot wypowiedzi.
§2
ZASADY PUBLIKOWANIA OPINII

1.

Opinie umieszczane w Serwisie powinny być napisane w języku polskim z zachowaniem
obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
2. Aby opublikować Opinię użytkownik powinien podać prawidłowe dane: adres e-mail (niewidoczny dla
innych Użytkowników Serwisu) oraz Nazwę (imię, nazwisko lub pseudonim). Dane te mogą posłużyć w
celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.
3. Nazwa wybrana przez autora Opinii nie może naruszać niczyich dóbr osobistych, ranić uczuć, naruszać
dobrych obyczajów.
4. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji treści przez Administratora
Serwisu najpóźniej do 7 dni roboczych od daty jej dodania.
5. NEONET S.A. zastrzega sobie prawo do decydowania o umieszczeniu w Serwisie lub odrzuceniu
nadesłanych Opinii.
6. NEONET S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia Opinii w przypadku, gdy:
a) zawierają treści powszechnie uważane za wulgarne, obrażające innych, propagujące przemoc,
obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
b) zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
c) zawierają odnośniki do innych stron internetowych, serwisów innych niż www.neonet.pl, w
szczególności konkurencyjnych sklepów internetowych lub stron naruszający prawo polskie,
d) zwierają dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe itp.,
e) naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe i inne prawa własności
intelektualnej,
f) nie dotyczą w całości lub w części opiniowanego produktu,
g) nie zawierają wartości merytorycznej,
h) są kopią Opinii w całości lub części innych Użytkowników Serwisu, producenta produktu lub
zawierają fragmenty treści z różnych źródeł lub są kopią Opinii własnej;
i) są wyłącznie opisem produktu;
j) napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i nie zawierają polskich znaków.
7. NEONET S.A. zastrzega sobie prawo do opublikowania w Serwisie Opinii otrzymanych od
producentów.
8. Treści Opinii Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru
sprawiedliwości.
9. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw
osób trzecich.
10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie.

§3
PRAWA AUTORSKIE

1.

2.

Użytkownik udziela NEONET S.A. nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz
rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez NEONET S.A.
wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, w szczególności Opinii.
W ramach udzielonej licencji NEONET S.A. otrzymuje prawo do:
a) rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i
republikację,
b) utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
c) W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych
częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego
części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy
NEONET S.A. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia NEONET S.A., że Opinia jest
autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw
autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń
Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.

NEONET S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikiem zamieszczającym opinie pod
pozostawionym adresem e-mail.
Reklamacje związane z dodawaniem Opinii w Serwisie neonet.pl prosimy składać przez formularz
kontaktowy: https://www.neonet.pl/contacts.
NEONET S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Regulamin wchodzi w
życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.

