REGULAMIN LIKEMORE.PL
I. Definicje
1.
„System” lub „Serwis”adresem www.likemore.pl

serwis

internetowy

Likemore.pl

znajdujący

się

pod

2.
„Operator” - właściciel Systemu świadczący za jego pośrednictwem usługi ułatwiające
komunikację między Użytkownikami, którym jest Eropa sp.z o.o., z siedzibą w Warszawie ul.
Twarda 18, 00 - 105 Warszawa, spółka dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi akta rejestrowe
pod numerem KRS: 0000718378, posiadającej numer NIP: 5252739032, numer REGON:
369461850, o kapitale zakładowym 5000 złotych
3.
„Użytkownik” - podmiot korzystający z Systemu będący osobą fizyczną, prawną lub inną
jednostką organizacyjną, zarejestrowaną w Systemie.
4.
„Konto” – dedykowana danemu Użytkownikowi podstrona Serwisu, do której dostęp
możliwy jest wyłącznie po użyciu loginu i hasła dostępowego zdefiniowanych indywidualnie przez
tego Użytkownika
5.

„Punkty” – wirtualny miernik wartości Zadań zlecanych za pośrednictwem Systemu.

6.
„Zarządca Systemu” – podmiot działający w imieniu i na rzecz Operatora, nadzorujący
prawidłowość korzystania z Systemu oraz dokonujący w jego imieniu rozliczeń,
II. Postanowienia Ogólne
1.
Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki korzystania,
świadczenia
i
oferowania
usług
oraz
produktów
za
pośrednictwem
strony
internetowej Likemore.pl (dalej zwanej „Systemem”).
2.
Właścicielem, zarządcą Systemu i marki „Likemore.pl” jest Eropa sp.z o.o., z siedzibą w
Warszawie ul. Twarda 18, 00 - 105 Warszawa (dalej zwany „Operatorem”).
3.
System umożliwia zlecanie oraz wykonywanie zleconych zadań społecznościowych i
monitoringu opinii na temat produktów i usług podmiotów oraz użytkowników.
4.
Korzystanie z podstawowych funkcji Systemu jak i rejestracja konta w Systemie nie wymaga
opłat. W Systemie udostępniane są również usługi płatne.
5.
Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia, aby wszelkie dane znajdujące się na jego
Koncie były zgodne ze stanem faktycznym, dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz
przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
6.
Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania/wprowadzania do
Systemu treści o charakterze bezprawnym oraz naruszającym dobre obyczaje.
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7.
Operator oraz Zarządca Systemu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez
Użytkowników. Pełną odpowiedzialność za własne działania i zaniechania niezgodne z prawem i
dobrymi obyczajami ponosi Użytkownik.
III. Polityka prywatności
1.
Operator oświadcza iż wszelkie dane Użytkowników przekazane Systemowi są poufne.
Operator zobowiązany jest do nieudostępniania danych osobom trzecim oraz innym podmiotom,
za wyjątkiem sytuacji gdy obowiązek udostępnienia wynika z prawomocnego lub wykonalnego
orzeczenia sądu lub innego organu działającego na podstawie przepisów prawa.
2.
Każdy Użytkownik ma możliwość usunięcia swego konta Użytkownika.. W celu usunięcia
konta Użytkownika należy złożyć stosowną dyspozycję za pośrednictwem narzędzi dostępnych na
Koncie użytkownika.
3.
W wypadku zakupu usługi płatnej i następnie wyrażenia dyspozycji usunięcia konta,
Operator przechowuje i przetwarza dane osobowe w zakresie i w celu przewidzianym
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4.
Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszelkie informację oraz
powiadomienia związane ze świadczeniem Usług będą dostarczane pocztą elektroniczną na adres
Użytkownika, lub za pomocą panelu kontaktowego na profilu użytkownika w Serwisie.
IV. Odpowiedzialność
1.
Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia w
sprzęcie Użytkownika które mogą mu uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z Systemu.
2.
W celu prawidłowego korzystania z Systemu Użytkownik zobligowany jest do zapewnienia
odpowiedniego sprzętu oraz oprogramowania sprzętu umożliwiającego prawidłowe korzystanie z
możliwości Serwisu, wykaz minimalnych parametrów sprzętu oraz oprogramowania znajduje się w
załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie
potwierdzają, iż Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnioną
możliwość korzystania z Serwisu przez Użytkownika z przyczyn braku spełnienia wymagań
wskazanych w zdaniu poprzedzającym.
3.
Wszelkie treści zamieszczane w systemie przez Użytkownika oraz wszelkie zamówienia
identyfikujące się loginem oraz hasłem Użytkownika będą przypisane temu Użytkownikowi.
4.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw i szkody
wyrządzone osobom trzecim w związku ze swoim działaniem lub zaniechaniem na skutek
wykorzystania danych uzyskanych poprzez System.
5.
Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Operatora o błędzie w działaniu Systemu
lub wszelkich napotkanych nieprawidłowości.
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6.
Użytkownik korzysta z Systemu na własną odpowiedzialność i zwalnia Operatora
z odpowiedzialności za skutki będące normalnym, oczekiwanym następstwem jego działania
(usunięcie/blokady/zmiany postów, stron, linków, kliknięć, wykonanych akcji).
7.
Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zamieszczonych
w Systemie zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 12 – 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8.
Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usług, które nastąpiło z
przyczyn niezależnych od niego, w tym z powodu przyczyn leżących po stronie administratorów
innych stron internetowych, w tym sieci społecznościowych i innych podmiotów zewnętrznych.
9.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizację zleconych Zadań, treść
zleceń, przebieg oraz efekt przeprowadzonych Zadań oraz ich zgodność z prawem i dobrymi
obyczajami.
10.
Operator Systemu nie pośredniczy w sprawach związanych z organizacją oraz przebiegiem
Zadania, a jedynie dostarcza informacji o możliwości nawiązania współpracy pomiędzy
Użytkownikami zlecającymi i wykonującymi Zadania. Wszelkie umowy oraz zlecenia związane z
przeprowadzeniem Zadania leżą w gestii porozumienia pomiędzy Użytkownikami bez udziału
Operatora.
11.
Operator Systemu nie ma wpływu na treści rozpowszechniane w internecie przez
Użytkowników w wyniku przebiegu Zadania i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
12.
Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym
korzystaniem z Systemu przez Użytkowników.
13.
Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Systemu treści zamieszczonych przez
Użytkowników, jeśli będą one naruszały prawo, dobre obyczaje, niniejszy Regulamin lub prawa
osób trzecich. W takiej sytuacji Operator powiadomi Użytkownika, że zamieszczona przez niego
treść została usunięta i poinformuje go o przyczynie jej usunięcia. Użytkownik może domagać się
przywrócenia usuniętych treści jeśli wykaże, że usunięcie było bezzasadne.
14.
Osoba trzecia, której prawa zostały naruszone przez Użytkowników Systemu, powinna
powiadomić o tym niezwłocznie Operatora za pośrednictwem zawartego w Systemie formularza
kontaktowego, wskazując na naruszone prawa oraz sposób, w jaki treść zamieszczona przez
Użytkownika je narusza. Po otrzymaniu zgłoszenia Operator niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5
dni roboczych, dokona jego weryfikacji i podejmie decyzję w sprawie usunięcia treści.
15.
Jeśli okaże się, że treści zamieszczone w Systemie przez Użytkownika naruszały prawo,
dobre obyczaje, niniejszy Regulamin lub prawa osób trzecich, Użytkownikowi nie przysługuje od
Operatora zwrot Punktów ani jakichkolwiek innych świadczeń wydatkowanych w związku z ich
zamieszczeniem. Przepis art. 58 § 1 i § 2 k.c. stosuje się.
V. Reklamacje
1.
Wszelkie reklamacje należy składać bezpośrednio do Operatora poprzez dostępny po
zalogowaniu do systemu formularz kontaktowy.
2.

Treść reklamacji powinna zawierać:
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a)

login Użytkownika

b)

dokładny adres poczty elektronicznej

c)

szczegółowy opis i powód zgłoszenia reklamacji.

3.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia
przez Operatora.
VI. Zasady korzystania
1.
Dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Systemie, a tym samym
udostępnienia w nim przez Użytkownika danych pozwalających na jego identyfikację, w sposób
opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu, jak również po spełnieniu innych warunków
wskazanych w Regulaminie.
2.
Rejestracja Użytkownika w Systemie, a tym samym utworzenie Konta, następuje w drodze
wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Serwisu lub logowania
przez system Facebook.
3.
Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług,
stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do
posiadanych możliwości technicznych, bez jednoczesnej ingerencji w treść oraz jakość
świadczonych usług.
4.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi
Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia
zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
5.
Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich
oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek działań podjętych przez
Użytkownika lub w związku z tymi działaniami.
6.
Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może
ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez
Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika
Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr
osobistych innych Użytkowników;
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania
naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z
sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora.
7.
Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Serwisu, ma prawo do
odwołania się od decyzji Operatora, poprzez zwrócenie się do niego z wnioskiem o przywrócenie
mu prawa do korzystania z Serwisu. Do czasu rozpoznania takiego odwołania, a także w razie
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odmowy jego uwzględnienia, taki Użytkownik nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez
uprzedniej zgody Operatora.
8.
Użytkownik może w każdym czasie dostępności Serwisu żądać usunięcia swojego Konta,
przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z
Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego
korzystania z wszelkich Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w tym zwrotu posiadanych
Punktów lub wymiany ich na środki pieniężne.
9.
Operator dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem
zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług. Podpisanie takiej umowy jest równoznaczne z
akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
10.
Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od korzystania z systemu w sposób
zakłócający jego funkcjonowanie w tym:
a) zamieszczania niezamówionych informacji, ofert handlowych oraz programów
partnerskich, podejmowaniu czynności informatycznych w celu uzyskania informacji
nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
b) rejestrowania więcej niż jednego Konta;
c) dokonywania jakichkolwiek zmian informatycznych w algorytmie systemu;
d) wykorzystywania usług Systemu w celach niezgodnych z przepisami obowiązującego
powszechnie prawa.
11.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w chwili wykrycia naruszenia zasad niniejszego
Regulaminu lub wykorzystywania Systemu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, konto
Użytkownika może zostać zablokowane, a Operator może pozbawić go prawa do dalszego
korzystania z Systemu.
VII.Zasady dodawania oraz wykonywania Zadań
1.
Każdy Użytkownik, działając jako „Zlecający” może zamieścić w Systemie ogłoszenie,
w którego treści zleci innemu Użytkownikowi lub Użytkownikom, działającym jako „Wykonujący”
realizację określonej przez siebie usługi („Zadania”) w zamian za Punkty przyznawane za
pośrednictwem Systemu. System umożliwia każdemu Użytkownikowi zakup Punktów oraz ich
odsprzedaż po cenie uwidocznionej w Serwisie.
2.
Tablica ogłoszeń zawierająca zlecenia Zadań jest wyłącznie platformą komunikacji
pomiędzy Zlecającym a Wykonującym zlecenie. Operator nie ma wpływu na treść ogłoszeń,
charakter zlecanych Zadań, ani sposób ich wykonania. Operator nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek działania ani zaniechania Użytkowników związane ze zlecaniem lub realizacją Zadań.
3.
Wykonujący nie może usuwać efektów wykonanego Zadania (np. cofać zamieszczonych
przez siebie komentarzy) za które uzyskał Punkty.
4.
W ciągu 72 godzin po realizacji Zadania i opublikowaniu przez Wykonującego informacji o
tym w Systemie, Zleceniodawca może zweryfikować czy Zadanie zostało wykonane zgodnie z
treścią ogłoszenia. Zleceniodawca może:
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a)
Zaakceptować wykonane Zadanie (automatycznie przyznając Wykonującemu
Punkty);
b)
Zlecić poprawki – w takiej sytuacji Wykonujący może ponownie zrealizować Zadanie
lub dokonać poprawek; Zadanie to mogą również wykonać inni Użytkownicy; lub
c)
Odrzucić wykonane Zadanie – Wykonujący nie może wówczas poprawić ani
ponownie wykonać Zadania).
5.
Brak weryfikacji w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej jest równoznaczny z akceptacją
wykonanego Zadania i automatycznym przyznaniem Użytkownikowi Punktów za jego realizację.
6.
Jeśli z treści ogłoszenia wynika, że Zadanie może zostać zrealizowane określoną ilość razy,
Zamawiający może dokonać wyboru które jego realizacje akceptuje w pierwszej kolejności. W
braku decyzji Zamawiającego rozstrzyga kolejność, w jakiej Wykonujący opublikują w Systemie
informację o zrealizowaniu Zadania.
7.
Wykonanie Zadania nie może wiązać się ze zobowiązaniem Wykonującego do jakichkolwiek
świadczeń na rzecz Zamawiającego, w szczególności do zakupu u niego towarów lub zamówienia
usług.
8.

Ogłoszenie zawierające zlecenie realizacji Zadania nie może zawierać treści reklamowych.

9.
Każde zadanie jest wyceniane poprzez automatyczne przyznanie określonej ilości Punktów
za jego realizację, w oparciu o algorytm będący elementem Systemu, uwzględniający w
szczególności rodzaj zadania i jego charakter. Zlecający może w każdym przypadku zwiększyć
wartość Zadania samodzielnie decydując o liczbie Punktów, które przyzna za jego realizację. Pełna
kwota wartości zlecanego Zadania jest widoczna w kalkulatorze podczas jego zamieszczania w
Systemie oraz edycji.
10.
W chwili opublikowania ogłoszenia z konta Zlecającego automatycznie odjęte zostają
Punkty w ilości odpowiadającej łącznemu kosztowi wykonania Zadania. Wraz ze
stopniową realizacją Zadania i akceptacją tej realizacji przez Zamawiającego, Punkty te będą
dodawane w odpowiedniej ilości na konta Wykonujących Zadanie.
11.
Jeżeli Zlecający usunie ogłoszenie o Zadaniu przed zakończeniem jego realizacji, liczba
Punktów odpowiadająca różnicy między łącznym kosztem wykonania Zadania a sumą Punktów
dodaną do kont Wykonujących w związku z jego realizacją zostanie zwrócona Zlecającemu.
12.
Wykonując i Zlecający mogą dokonywać sprzedaży punktów celem wymiany na środki
finansowe, przy czym wszelkie transakcje rozlicza w imieniu operatora Zarządzający.
13.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości,. iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 roku
„Prawo Przedsiębiorców” „Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez
osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50%
kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w
okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”
14.
W celu dokonywania rozliczeń według zasad wskazanych w ust. poprzedzającym
niniejszego paragrafu Użytkownik zobligowany jest do złożenia stosownego oświadczenia
potwierdzającego fakt spełniania warunku wskazanego w ust. poprzedzającym.
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15.
W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, Użytkownik
sprzedający punkty, który złożył oświadczenie o którym mowa w ustępie poprzedzającym,
niniejszym upoważnia Zarządcę do wystawiania dokumentów księgowych potwierdzających fakt
sprzedaży punktów i rozliczenia transakcji.
16.
W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż
niezłożenie wskazanego oświadczenia, tudzież przekroczenie limitu kwoty wskazanej w ust. 13
niniejszego paragrafu, powoduje konieczność rozliczenia sprzedaży punktów na podstawie umowy
zlecenia odkupu punktów. W takim przypadku kwota uzyskana z odsprzedaży punktów zostanie
przekazana na rachunek Użytkownika po uprzednim stosownym rozliczeniu wszelkich ciążących na
użytkowniku obowiązków o charakterze publicznoprawnym, w szczególności po potrąceniu
zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Użytkownik upoważnia
jednocześnie Zarządcę do wystawiania stosownych rachunków potwierdzających fakt rozliczenia i
dokonanej transakcji.
17.
Zgodnie z ustawa z dnia 24.06.2014, rozdział 4, Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
VIII.

Przerwy techniczne

1.
Operator jest uprawniony – z przyczyn technicznych lub innych uzasadnionych powodów –
do czasowego ograniczenia dostępu do całości lub części Serwisu i do usług świadczonych za jego
pośrednictwem.
2.
Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach
nocnych i trwały możliwie najkrócej.
3.
W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Użytkownik ma prawo do
przedłużenia ważności posiadanego Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce
przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
4.
Operator nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci
telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
IX Dane osobowe
1.
W momencie akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami Regulaminu.
2.
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator, który dokonuje
przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 26 kwietnia
2016 roku „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)”( Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) oraz zgodnie z
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przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. 2018 nr
1000, z dnia 24 maja 2018 roku) a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3.
Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Operatora w celu nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz
Operatorem.
4.
Operator jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkownika odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.
Operator zapewnia, iż dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów
Użytkownika. Operator zapewnia, iż pozyskane dane osobowe Użytkownika będą:
a)

przetwarzane zgodnie z prawem;

b)
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c)
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane;
d)
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
6.
Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich
informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa.
7.
Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług
wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku
komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie „rozpoznawany” przy każdym kolejnym
połączeniu z Kontem. System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można
go wyłączyć. Pliki typu cookies umożliwiają:
a)
utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
b)

tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

8.
Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
poprawiania, uzupełniania, ponadto użytkownik może złożyć wniosek o : sprostowanie
nieprawidłowych danych osobowych, usunięcie danych przetwarzanych bezprawnie, ograniczenie
przetwarzania poprzez wstrzymanie operacji na danych przez określony czas albo nieusuwanie
danych (we wniosku należy wskazać właściwy sposób ograniczenia przetwarzania), dostęp do
danych, w tym udzielenie informacji o przetwarzanych danych lub kopię danych, przeniesienie
danych (przy spełnieniu prawem przewidzianych warunków.
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9.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku przetwarzania jego danych
osobowych jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu, zaś w przypadku zaś przetwarzania
niezgodnego z Prawem Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu
nadzoru.
10.
W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu oraz Usług
świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług i jego to
jednoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.
11.
Jeśli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich
imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie na własną
odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr
osobistych tych osób.
12.
Operator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Użytkownikom wysoki
poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na
bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików
zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora
poprzez formularz kontaktowy dostępny po zalogowaniu.
13.
Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje
lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub w
Panelu Ustawień Konta.
IX. Postanowienia Końcowe
1.
Dostęp do aktualnej wersji obowiązującego regulaminu Systemu dostępny jest w zakładce
„Regulamin” na stronie likemore.pl w formie dostępnej do odczytania oraz utrwalenia i
wydrukowania.
2.

Każdorazowe logowanie się do Systemu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

3.
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. O każdej takiej
zmianie Użytkownicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.
4.
Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków
wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa,
na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie może
bez pisemnej zgody Operatora przenosić na inne podmioty, ani zrzekać się praw czy obowiązków
wynikających z niniejszego Regulaminu.
5.
Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy
Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści
stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
6.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosują się przepisy prawa
powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności kodeksu cywilnego.

9

