REGULAMIN ZAMIESZCZANIA PŁATNYCH OGŁOSZEŃ DROBNYCH W MUTACJACH GAZETY SYNCTV.

§1
Określenia stosowane w regulaminie
1. Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, zamawiająca zamieszczenie Ogłoszenia drobnego w jakimkolwiek
wydaniu lub mutacji wydania SYNCTV.
2. SYNCTV – bezpłatna gazeta reklamowa z programem telewizyjnym
3. Ogłoszenie – ogłoszenie przekazane przez Ogłoszeniodawcę w celu zamieszczenia w SYNCTV.
4. Wydawca – Właściciel SYNCTV
5. Wydawca mutacji – Franczyzobiorca wydający mutacje SYNCTV w danym mieście
§2
Wydawca, Redaktor Naczelny, Redaktor Wydania, Wydawca mutacji, osoby odpowiedzialne za skład
oraz wydruk, nie ponoszą odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
§3
Zamieszczone na stronach SYNCTV ogłoszenia oraz ich treść, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66
kodeksu cywilnego
§4
Ogłoszeniodawca zlecając zamieszczenie Ogłoszenia w SYNCTV jest zobowiązany do zadbania oto aby
treść zamieszczonego ogłoszenia była zgodna z prawdą, rzetelna, uczciwa, nie naruszała dobrego
imienia osób trzecich, była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa a także z ogólno przyjętymi
zasadami moralno – etycznymi. Ponadto Ogłoszeniodawca zapewnia iż ma prawo do używania
wszelkich elementów składających się na zawartoś
ogłoszenia w tym informacji, danych, znaków towarowych, zdjęć.
§5
Złożenie ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez niego
niniejszego regulaminu oraz przejęciem przez Ogłoszeniodawcę WSZELKIEJ odpowiedzialności za jego
treść.

§6
Wydawca, Oraz Wydawca mutacji mogą odmówić przyjęcia ogłoszenia do druku lub zmodyfikować
jego treść.
§5
Zabrania się umieszczania ogłoszeń łamiących przepisy prawa, zasady współżycia społecznego,
łamiące prawa osób trzecich, zawierające treści:
- wulgarne, obraźliwe
- nawołujące do nienawiści, przemocy, konfliktów, rasizmu, ksenofobii, propagujące prostytucję,
sutenerstwo, handel ludźmi, sodomię
- celowo wprowadzające w błąd
- stanowiące opisy systemów / piramid finansowych oraz nawołujące do hazardu, gier losowych
- naruszające własność i prawa autorskie osób trzecich
- propagujące plagiat oraz pomoc w zdawaniu jakichkolwiek egzaminów, zaliczeń itp.
- nawołujące do działań mających na celu wpływ na wyniki badań, informacji, danych statystycznych
itp.
§7
Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń dotyczących sprzedaży:
- alkoholu
- narkotyków
- tytoniu
- lekarstw
- dopalaczy
- broni, materiałów wybuchowych, materiałów chemicznych
- produktów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju
- biletów
- organów ludzkich
- towarów nieistniejących
- produktów erotycznych
–

pracy za granicą chyba że jest to ogłoszenie umieszczone przez pracodawcę lub agencję
pośrednictwa pracy która podaje w Ogłoszeniu nr wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

–

§8
Za usunięcie Ogłoszenia Ogłoszeniodawcy przez Wydawcę lub Wydawcę mutacji nie przysługuje
żadna rekompensata poza zwrotem uiszczonej przez niego opłaty za zamieszczenie Ogłoszenia.
§9
Wydawca oraz Wydawca mutacji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:
- zachowania Ogłoszeniodawców oraz ich Klientów
- oferowane przez Ogłoszeniodawców towary i usługi
- szkody powstałe w wyniku finalizowania transakcji oraz kontaktu pomiędzy Ogłoszeniodawcą i
Kupującym
§10
Wydawca oraz Wydawca mutacji
Ogłoszeniodawców mające na celu:

nie

ponoszą

żadnej

odpowiedzialności

za

działania

- naruszenie praw autorskich
- podszywanie się pod inne osoby
- nieautoryzowane użycie materiałów w innych mediach
- nieautoryzowane użycie materiałów z innych mediów
§11
Wydawca oraz Wydawca mutacji nie pośredniczy ani nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy
Ogłoszeniodawcami oraz ich Klientami, odbiorcami ogłoszeń, potencjalnymi Klientami. Tym samym
zarówno Wydawca jak i Wydawca Mutacji nie są wstanie zapewnić o intencjach, wiarygodności osób
korzystających z SYNCTV.
§12
Ceny za publikację ogłoszenia drobnego są uzależnione od jego wielkości, formy, typu. Ceny za
publikację ogłoszenia podaje Wydawca mutacji. Sposób przyjmowania ogłoszeń określa Wydawca
mutacji. Kontakt oraz dane adresowe Wydawcy mutacji znajdują się na stronie WWW.synctv.pl w
zakładce obszar działania.
§13
Reklamacje można zgłaszać do 14 dni od daty wydania Kontakt oraz dane adresowe Wydawcy
mutacji znajdują się na stronie WWW.synctv.pl w zakładce obszar działania.
§14
Wszelkie przyjęte przez Wydawcę oraz Wydawcę mutacji dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych przez Wydawcę oraz Wydawcę mutacji
( dane określone na stronie WWW.synctv.pl w zakładce obszar działania ) tylko i wyłącznie do celów

realizacji usług w mutacji gazety SYNCTV. Właściciel danych ma prawo wglądu do swoich danych oraz
ich modyfikacji. Ze względów bezpieczeństwa, komunikacja w powyższej kwestii powinna odbywać
się osobiście na piśmie.
§15
Wydawca ma prawo do zmiany regulaminu w całości lub w części i w każdym czasie. Niniejszy
regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku. Zmiany regulaminu stają się wiążące w chwili
jego opublikowania.

