Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady świadczenia usług
drogą elektroniczną, polegających na świadczeniu usług za pośrednictwem aplikacji
dostępnej na stronie internetowej http://hashlovers.pl/.
2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, zwanym dalej „Usługodawcą” jest Eura7 sp. z o.o., NIP
6762429093, KRS 0000365066, Regon: 121342416, z siedzibą w Krakowie,
os. 2 Pułku Lotniczego 47A, 31-870 Kraków.
§2. Definicje
1. Aplikacja

–

oprogramowanie

udostępniane

przez

Usługodawcę

na

stronie

internetowej http://hashlovers.pl/ jako usługa w modelu SaaS (ang.: software as
a service), za pomocą którego Użytkownik może w czasie rzeczywistym monitorować
serwis Instgram.com.
2. Instagram.com – fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć, połączony
z aplikacją o tej samej nazwie, który umożliwia użytkownikom robienie zdjęć,
stosowanie do nich filtrów cyfrowych oraz udostępnianie ich w różnych serwisach
społecznościowych. Właścicielem serwisu jest Facebook, Inc. z siedzibą w Palo Alto.
3. Konto – utworzone przez Usługodawcę w związku z Rejestracją Użytkownika
uprawniające go do korzystania z usług Aplikacji.
4. Konto w serwisie Instagram.com – konto (inaczej profil) w serwisie Instagram.com,
należące do Użytkownika lub do którego użytkownik ma dane dostępowe.
5. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego
dostępnego na stronie http://hashlovers.pl/: podaniu adresu e-mail i hasła w celu
założeniem Konta w Aplikacji.
6. Usługa – świadczenia otrzymywane przez Użytkownika polegające na udostępnieniu
Użytkownikowi określonych narzędzi dostępnych w Aplikacji.
7. Użytkownik – osoba która dokonała rejestracji w Aplikacji.
§3. Regulamin
1. Przed skorzystaniem z aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania
treści niniejszego Regulaminu. Użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał
i zaakceptował bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do bezwarunkowego
przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu. Nowa treść
Regulaminu wchodzi w życie z dniem zaakceptowania przez Użytkownika
korzystającego z Serwisu jego nowej treści.
3. O zmianach w Regulaminie Usługodawca poinformuje Użytkowników na stronie
internetowej Aplikacji.
§4. Ogólne warunki korzystania z Aplikacji
1. Korzystanie z Usług jest bezpłatne.
2. Korzystanie z Usług wymaga Rejestracji, do której niezbędne jest posiadanie
aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail.
3. Korzystanie

z

usług

wymaga

połączenia

Aplikacji

z

Kontem

w

serwisie

Instagram.com.
4. Korzystając

z

aplikacji

użytkownik

powinien

przestrzegać

regulaminu

oraz

powstrzymywać się od jakichkolwiek działań mogących zakłócić funkcjonowanie
Aplikacji.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zablokowania
Użytkownikowi dostępu do Aplikacji w przypadku używania go w sposób sprzeczny
z Regulaminem.
6. Akceptując

regulamin

użytkownik

wyraża

zgodę

na

przesyłanie

informacji

handlowych drogą elektroniczną przez Eura7 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres
os. 2 Pułku Lotniczego 47A, 31-870 Kraków) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z
późn. zm.).
§5. Wyłączenie odpowiedzialności
1. Usługodawca zastrzega, że Aplikacja i Usługi mogą być czasowo niedostępne
w związku z koniecznością podejmowania działań natury technicznej dotyczących
oprogramowania lub sprzętu takich jak np. aktualizacja, konserwacja, przegląd,
wymiana.
2. Usługodawca nie odpowiada za niepoprawne funkcjonowanie serwisu Instagam.com.
§6. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawy o
prawie autorskim.
3. Niniejszy

Regulamin

dostępny

jest

w

wersji

elektronicznej

na

http://www.hashlovers.pl/turbo/public/pdf/regulamin_hashlovers_turbo.pdf .

stronie

