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REGULAMIN SERWISU 

prawosportowe.pl 

(tekst jednolity) 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne. 

§ 1.1 Serwis internetowy prawosportowe.pl dostępny pod adresem http://prawosportowe.pl  

zawiera artykuły o tematyce prawniczej, w szczególności z zakresu prawa sportowego oraz 

informacje dotyczące prawodawstwa i zagadnień związanych z prawem sportowym w Polsce i 

na świecie.  

§ 1.2 Regulamin określa rodzaje, a także warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) przez Administratora, którym jest Spółka 

prawosportowe.pl Sp. z o.o. 

§ 1.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do świadczenia usług drogą 

elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje 

się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 1.4 Znaczenie określeń użytych w Regulaminie: 

a) Administrator lub PS – PrawoSportowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 

1, 54-118 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000384634, 

NIP: 8992720232, REGON: 021539145; 

b) Portal lub Serwis – portal internetowy, którego prawosportowe.pl sp. z o.o. jest 

właścicielem lub administratorem; 

c) Formularz – usługa dostępna w serwisie zapewniającą kontakt z Administratorem. 

§ 1.5 Regulamin udostępniany jest na stronie prawosportowe.pl w zakładce  

https://prawosportowe.pl/p/regulamin 

§ 1.6 Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu 

udostępnione, a które zaakceptował. 

§ 1.7 Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 
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§ 2. Usługi świadczone przez Serwis prawosportowe.pl. 

§ 2.1 Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną w 

całości lub części zasobów Serwisu, po zarejestrowaniu, lub bez wymogu rejestracji, a także 

świadczeniu innych usług, które zostały określone w Regulaminie i na zasadach w nim 

wskazanych. 

§ 2.2 Usługodawca może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie. 

 

§ 3. Usługa Prawo Sportowe. 

§ 3.1 Usługa Prawo Sportowe świadczona jest za pośrednictwem Serwisu. 

§ 3.2 Usługa jest bezpłatna. 

§ 3.3 Usługa zawiera informacje o charakterze informacyjnym nie będące poradą prawną ani 

wzorem dokumentu przygotowanego przez Serwis. 

§ 3.4 Za pomocą usługi Usługobiorca otrzymuje dostęp do informacji udostępnianych za 

pośrednictwem Serwisu, sporządzonych przez Administratora Serwisu, a także informacji 

będących ogólnodostępnymi w sieci teleinformatycznej Internet. 

 

§ 4. Usługa Newsletter 

§ 4.1 Usługa Newsletter świadczona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez 

wysyłanie zamówionego biuletynu informacyjnego na podany przez Usługobiorcę adres 

elektroniczny. 

§ 4.2 Usługa Newsletter będzie świadczona wyłącznie w przypadku wyrażenia przez 

Usługobiorcę zgody  na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 

10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 

2019 r. poz. 123 z późn. zm.) na podany przez niego adres elektroniczny. 

§ 4.3 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii 

Europejskiej o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż podanie 

przez Usługobiorcę danych osobowych w celach przesłania e-mailowego newslettera jest 

dobrowolne; 

§ 4.4 Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem (za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail: bok@prawosportowe.pl lub 

za pomocą telefonu +48 693 672 258); 

§ 4.5 Podane przez Usługobiorcę dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) 

Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych 
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i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.; 

§ 4.6 Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Usługobiorcę zgody; 

§ 4.7 Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza 

przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  

§ 4.8 Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest 

uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty 

elektronicznej. 

 

§ 5. Wyłączenie odpowiedzialności 

§ 5.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu oraz zaprzestanie 

świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej. 

§ 5.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, 

w momencie przeprowadzania planowanej, modernizacji Serwisu bądź aktualizacji lub 

modernizacji jego oprogramowania, a także konserwacji serwera przez operatora 

świadczącego Serwisowi usługi we wspomnianym zakresie. 

§ 5.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji 

zamieszczonych na stronach Serwisu. 

§ 5.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w 

formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści 

reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.  

§ 5.5 Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw na 

dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, usługobiorca może korzystać z tych 

utworów jedynie w zakresie dozwolonym Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

 

§ 6. Ogólne warunki techniczne. 

§ 6.1 Do korzystania z Usług, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, 

niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę: 

a) dostępu do sieci Internet, 

b) prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej, 

§ 6.2 Usługobiorca nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Usługobiorcę 

niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez Usługobiorcę z Internetu lub innych 

środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania 

z dostępu do Serwisu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku.  
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§ 7. Prawa Autorskie. 

§ 7.1 Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność 

Usługodawcy lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają 

ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm). Bez pisemnej zgody 

Usługodawcy żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, a także pobrane z 

zasobów Serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób 

wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone oraz udostępniane osobom trzecim. 

§ 7.2 Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi portalu jest możliwe jedynie w celach 

informacyjnych i wyłącznie dla własnych potrzeb Usługobiorcy, w zakresie uregulowanym 

niniejszym Regulaminem. Usługobiorca nie ma prawa korzystać z informacji zawartych w 

Serwisie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich udostępnianie odpłatnie czy 

nieodpłatnie osobom trzecim. 

 

 

§ 8. Postanowienia końcowe. 

§ 8.1 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie oraz obowiązuje od dnia opublikowania na stronach 

Serwisu. 

§ 8.2 Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem serwisu, zapytania ofertowe, 

informacje dotyczące współpracy oraz informacje dotyczące nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu serwisu prosimy kierować pod adres bok@prawosportowe.pl 
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