REGULAMIN SERWISU wszystkodlaklubu.pl

§ 1 Postanowienia ogólne.
§ 1.1 Serwis internetowy wszystkodlaklubu.pl dostępny pod adresem http://wszystkodlaklubu.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 wszystkodlaklubu.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 WDK – wszystkodlaklubu.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod
numerem KRS: 0000425943, NIP: 8992736612, REGON: 021916493;
b) Portal lub Serwis – portal internetowy, którego wszystkodlaklubu.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 wszystkodlaklubu.pl
§ 1.6 Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione, a które
zaakceptował.
§ 1.7 Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 2. Usługi świadczone przez Serwis wszystkodlaklubu.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.
§ 2.3 Podczas rejestracji Konta w Serwisie Usługobiorca może zostać zobowiązany do podania danych
osobowych, które mogą obejmować:
- adres elektroniczny;
- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania;
- nr telefonu;
- datę urodzenia;
- dodatkowe dane o charakterze demograficznym lub gospodarczym.
§ 2.4
a) podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów
udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
b) przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione
zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia
Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
c) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
d) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na
przedstawione zagadnienie;
e) dane osobowe mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym
kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman,
prawosportowe.pl, firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne, inne firmy
produkcyjne, usługowe i hnadlowe, w szczególności z branży sportowo-rekreacyjnej. Dane
osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich
żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
f) masz 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 r.

§ 3. Członek

§ 3.1 Członkiem jest klub sportowy, zarejestrowany w Serwisie wszystkodlaklubu.pl., który wyraził
zgodę na przynależność do społeczności wszystkodlaklubu.pl jako Członek. wszystkodlaklubu.pl sp. z
o.o. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, KRS: 0000425943 NIP: 8992736612 REGON: 021916493.
§ 3.2. Przynależność do społeczności wszystkodlaklubu.pl czyli członkostwo w Serwisie nie pociąga za
sobą żadnych zobowiązań finansowych i daje rabat w wysokości do 25% na produkty i usługi, które
Serwis wszystkodlaklubu.pl uzyskał od Partnerów.
§ 3.3. Przynależność do społeczności wszystkodlaklubu.pl wiąże się z akceptacją przez Członka treści
Regulaminu.

§ 4. Usługa wszystkodlaklubu.pl.
§ 4.1. Usługa wszystkodlaklubu.pl. świadczona jest za pomocą strony wszystkodlaklubu.pl i zawiera
treści o charakterze informacyjnym.
§ 4.2. Usługa jest bezpłatna i dostępna zarówno dla Członków Serwisu wszystkodlaklubu.pl, jak i
niezarejestrowanych użytkowników.
§ 4.3. 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.

§ 5. Usługa „Dla klubu”
§ 5.1. Usługa Dla klubu świadczona za pomocą zakładki DLA KLUBU, świadczona jest za pośrednictwem
Serwisu wszystkodlaklubu.pl.
§ 5.2. Usługa jest bezpłatna i dostępna zarówno dla Członków Serwisu, jak i niezarejestrowanych
użytkowników.
§ 5.3. Usługa zawiera informacje o charakterze informacyjnym oraz o treściach strony.
§ 5.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje zawarte w informacjach
zawartych w zakładce DLA KLUBU ze szczególnym uwzględnieniem zmian następujących w przepisach
prawa na których opierają się lub których dotyczą informacje.
§ 6. Usługa „O nas”
§ 6.1. Usługa O nas świadczona za pomocą zakładki O NAS, świadczona jest za pośrednictwem Serwisu.

§ 6.2. Usługa jest bezpłatna i dostępna zarówno dla Członków Serwisu, jak i niezarejestrowanych
użytkowników.
§ 6.3. Usługa zawiera informacje o charakterze informacyjnym. wszystkodlaklubu.pl sp. z o.o. Aleja
Śląska 1, 54-118 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej we Wrocławiu, KRS: 0000425943 NIP: 8992736612 REGON: 021916493.

§ 7. Usługa „Kontakt”
§ 7.1. Usługa Kontakt świadczona za pomocą zakładki KONTAKT, świadczona jest za pośrednictwem
Serwisu.
§ 7.2. Usługa jest bezpłatna i dostępna zarówno dla Członków Serwisu, jak i niezarejestrowanych
użytkowników.
§ 7.3. Usługa zawiera podstawowe informacje teleadresowe spółki wszystkodlaklubu.pl

§ 8. Usługa „Edukacja”
§ 8.1. Usługa Edukacja świadczona za pomocą zakładki EDUKACJA, świadczona jest za pośrednictwem
Serwisu.
§ 8.2. Usługa jest bezpłatna i dostępna zarówno dla Członków Serwisu, jak i niezarejestrowanych
użytkowników.
§ 8.3. Usługa zawiera podstawowe informacje o działalności Partnerów z zakresu edukacji.

§ 9. Usługa „Szkolenia i webinaria”
§ 9.1. Usługa Pozyskiwanie środków finansowych świadczona za pomocą zakładki SZKOLENIA I
WEBINARIA, świadczona jest za pośrednictwem Serwisu.
§ 9.2. Usługa jest bezpłatna i dostępna zarówno dla Członków Serwisu, jak i niezarejestrowanych
użytkowników.
§ 9.3. Usługa zawiera podstawowe informacje o działalności Partnerów z zakresu szkoleń i webinariów.
§ 9.4. W webinariach i szkoleniach organizowanych przez spółkę wszystkodlaklubu.pl sp. z o.o.
uczestniczą jedynie Członkowie Serwisu. Uczestnictwo takie jest bezpłatne, chyba, że usługodawca w
ogłoszeniu o szkoleniu lub webinarium określi odpłatność.

§ 10. Usługa „Wsparcie prawne”
§ 10.1. Usługa Wsparcie prawne świadczona za pomocą zakładki WSPARCIE PRAWNE, świadczona jest
za pośrednictwem Serwisu.
§ 10.2. Usługa jest bezpłatna i dostępna zarówno dla Członków Serwisu, jak i niezarejestrowanych
użytkowników. wszystkodlaklubu.pl sp. z o.o. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, wpisana do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, KRS: 0000425943 NIP:
8992736612 REGON: 021916493.
§ 10.3. Usługa zawiera podstawowe informacje o działalności Partnerów z zakresu wsparcia prawnego.

§ 11. Usługa „Ochrona danych osobowych”
§ 11.1. Usługa Ochrona danych osobowych świadczona za pomocą zakładki OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH, świadczona jest za pośrednictwem Serwisu.
§ 11.2. Usługa jest bezpłatna i dostępna zarówno dla Członków Serwisu, jak i niezarejestrowanych
użytkowników.
§ 11.3. Usługa zawiera podstawowe informacje o działalności Partnerów z zakresu produktów
ubezpieczeniowych dla Klubów Sportowych.

§ 12. Usługa „Newsletter”
§ 12.1. Usługa Newsletter świadczona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysyłanie
zamówionego biuletynu informacyjnego na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny.
§ 12.2. Usługa jest dostępna wyłącznie dla Członków Serwisu.
§ 12.3. Usługa jest bezpłatna i dobrowolna.
§ 13. Usługa „Członkowie”
§ 13.1. Usługa Członkowie świadczona za pomocą zakładki CZŁONKOWIE, świadczona jest za
pośrednictwem Serwisu wszystkodlaklubu.pl sp. z o.o. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, wpisana do
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, KRS:
0000425943 NIP: 8992736612 REGON: 021916493.
§ 13.2. Usługa jest bezpłatna.

§ 13.3. Usługa jest dostępna tylko dla zarejestrowanych Członków Serwisu.
§ 13.4. Podmiot rejestrujący się jako Członek w Serwisie wyraża zgodę na umieszczenie swojego
logotypu w zakładce CZŁONKOWIE oraz jest zobowiązany do przesłania Usługodawcy swojego logotypu
za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Usługodawcę adres e-mail.

§ 14. Wyłączenie odpowiedzialności
§ 14.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu oraz zaprzestanie
świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
§ 14.2 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.
§ 14.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych
na stronach Serwisu.
§ 14.4 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.
§ 14.5 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.).

§ 15. Ogólne warunki techniczne.
§ 15.1 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,
§ 15.2 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.

§ 16. Prawa Autorskie.
§ 16.1 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.
§ 16.2 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.

§ 17. Postanowienia końcowe.
§ 17.1 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie oraz obowiązuje od dnia opublikowania na stronach
Serwisu.
§ 17.2 Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, zapytania ofertowe, informacje
dotyczące współpracy oraz informacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu prosimy
kierować pod adres info@wszystkodlaklubu.pl

