REGULAMMIN SERWISU WWW.MOJAKADEMIK.PL
§1
INFORMACJE OGÓLNE
Właścicielem serwisu www.mojakademik.pl jest spółka
Hola Amigo sp. z o.o.
Ul.Kopernika 34 lok 27, 00-336 Warszawa.
Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS: 0000597428 zarejestrowani pod numerem NIP: 5252644395, Regon:
363563302 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.
DEFINICJE
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną
Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Administrator, Hola Amigo sp. z o.o., ul.Kopernika 34 lok. 27, 00-336 Warszawa
3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z usług świadczonych przez
serwis
umożliwiających Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
§2
ZGŁOSZENIE
Zagłoszenie jest bezpłatne.
Zgłoszenia dokonać mogą:
osoby fizycznie, które są pełnoletnie i mają pełną zdolność do czynności prawnych.
Dokonując Zgłoszenia, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
Użytkownik rejestrujący się w serwisie oświadcza, że dane podane w formularzu
rejestracyjnym są prawdziwe, a w razie ich późniejszej zmiany - zobowiązuje się do
dokonania odpowiedniej aktualizacji.
Administrator serwisu może dokonać weryfikacji Użytkownika danych przechowywanych w
ramach Konta, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości usunąć Konto w trybie
natychmiastowym.
§3
DANE OSOBOWE
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie
przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.), lub niniejszego
Regulaminu.
Administrator zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań do ochrony
przetwarzanych danych osobowych.
Poprzez dokonanie Zgłoszenia, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, podanych na formularzu rejestracyjnym, w zakresie niezbędnym do
wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z umowy z Użytkownikiem, a
także niniejszego Regulaminu.

Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Administratora w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od
Administratora informacji handlowej drogę elektroniczną.
Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania swych danych osobowych, a także do
wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych.
§6
ZMIANY REGULAMINU
Administratorowi przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej,
na adres wskazany w Koncie.
Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu, może o tym niezwłocznie
poinformować Administratora. Brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy i
usunięciem Konta.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Prawem właściwym dla wszelkich spraw związanych z działalnością serwisu
www.mojakademik.pl, w tym zwłaszcza wynikających z niniejszego Regulaminu, jest
prawo polskie.
Wszelkie spory powstałe w związku z postanowieniami Regulaminu powinny być, w miarę
możliwości, rozwiązywane polubownie. W razie braku takiej możliwości, spory będą
rozstrzygane przez właściwy polski sąd powszechny właściwy dla Administratora serwisu.

