REGULAMIN SERWISU www.radiosochaczew.pl
Przeczytaj uważnie, zanim zaczniesz korzystać z serwisu www.radiosochaczew.pl. Zawsze aktualnie
obowiązujący zbiór zasad panujących na portalu Radia Sochaczew, znajdziesz na www.radiosochaczew.pl.
1. Wydawcą portalu jest PPHU FAMA Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew, ul. Narutowicza 1, NIP
8370009664, Regon 750422000.
2. Na portalu, poza materiałami redakcyjnymi, publikowane są treści współpracowników, parterów,
reklamodawców radia i portalu. Materiały sponsorowane, w każdym przypadku publikacji, są
oznaczane jako treści sponsorowane. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści w nich
zawarte.
3. Wydawca zastrzega sobie wyłączne prawo do dalszego rozpowszechniania treści zawartych
serwisach publikowanych pod adresem www.radiosochaczew.pl oraz na innych subdomenach
serwisu. Każdorazowe powielenie treści i dalsza jej redystrybucja wymaga pisemnej, bądź ustnej
zgody redakcji lub wydawcy, lub zamieszczenie aktywnego łącza internetowego, kierującego
bezpośrednio do miejsca, w którym dana treść została opublikowana.
4. Redakcja zastrzega sobie wyłączne, samodzielne prawo do redagowania, skracania i opracowywania
materiałów przesyłanych do redakcji portalu.
5. Wydawca wyklucza możliwość wypłaty wynagrodzenia za publikację jakiegokolwiek materiału
nadesłanego do redakcji portalu/tygodnika, który wcześniej nie był zamówiony.
6. W ramach portalu, wydawca pozwala na dyskutowanie i komentowanie treści w nim zawartych.
Wydawca zastrzega sobie możliwość kasowania wpisów niezgodnych polskim prawem,
obraźliwych, łamiących zasady dobrego obyczaju, sprzecznych z zasadami netykiety, umieszczanych
pod obraźliwym identyfikatorem. Ponadto wydawca zastrzega sobie wyłączne prawo do kasowania
komentarzy o charakterze promocyjnym i reklamowym, oraz zawierające linki do serwisów
zewnętrznych, nieodnoszące się do treści artykułu czy nieadekwatne do prowadzonej w
komentarzach dyskusji. Zabronione jest także zamieszczanie w komentarzach treści chronionych
prawem autorskim, do których rozpowszechniania, publikujący nie jest upoważniony.
7. Wydawca, ani redakcja serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane w
komentarzach. Osoba, która tworzy komentarz obrażający osoby publiczne, inne narodowości,
religie i rasy ludzkie, lub zawierający informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne
osoby, naraża się na odpowiedzialność karną lub cywilną. Wszystkie osoby, według których ich
prawa zostały naruszone przez treść komentarzy, prosimy o kontakt z redakcją.
8. Umieszczając komentarz, komentujący wyraża zgodę na umieszczanie tych treści, w dowolnie
przetworzonej formie określonej przez wydawcę.
9. Komentujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usunięcia komentarza. Każda
reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie, po przesłaniu przez komentującego zgłoszenia
reklamacji na adres mailowy alarm@radiosochaczew.pl
10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
11. W wszelkich sprawach budzących wątpliwości i dotyczących działalności serwisu
www.radiosochaczew.pl prosimy o kontakt pod adresem mailowym alarm@radiosochaczew.pl.

