Regulamin korzystania z serwisu SZAN

§ 1.
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i reguły prowadzenia przez SZAN na rzecz osób
zrzeszonych lub niezrzeszonych w Stowarzyszeniu, zwanych dalej: Użytkownikami,
Serwisu internetowego „www.szan.org.pl”.
SZAN posiada następujący adres poczty elektronicznej: biuro@szan.org.pl
2. SZAN przysługuje prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji
Regulaminu.
3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie,
traktowane będzie jako wyrażenie przez Użytkownika zgody na nową treść i warunki
Regulaminu.
4. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu. Odtworzenie jego
treści możliwe jest po przejściu do zakładki Statut i Regulaminy.
5. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny, związany z rynkiem
nieruchomości. Część treści może być dostępna tylko dla zrzeszonych użytkowników.

§ 2.
Rejestracja
1. Rejestracja w serwisie SZAN jest bezpłatna.
2. Poprzez rejestrację i założenie konta oraz akceptację Regulaminu Użytkownik uzyskuje
możliwość korzystania z serwisu. Rejestracja i założenie konta jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.
3. W celu dokonania rejestracji należy w odpowiednim formularzu podać: login (poprawny
adres e-mail), hasło oraz pozostałe wymagane pola , a potem zaakceptować Regulamin.
4. Udzielając informacji o danych, o których mowa w punkcie powyżej, Użytkownik wyraża
zgodę na przetwarzanie udostępnionych informacji i danych przez Właściciela w celach
statystycznych, marketingowych, informacyjnych, reklamowych, handlowych,
księgowych oraz w celu badania opinii publicznej.
5. Aktywację konta dokonuje się przez uaktywnienie linku, przesłanego na podany adres
e mail.
6. W wyniku rejestracji tworzone jest konto, z którego Użytkownik może korzystać
po zalogowaniu. Użytkownik w każdej chwili może zmienić własne dane, umieszczone
w swoim profilu.

§ 3.
Warunki techniczne
1. Korzystanie przez z Serwisu, wymaga dostępu do publicznej sieci Internet.
2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług należy korzystanie
z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki
internetowej.

§ 4.
Postanowienia dotyczące SZAN
1. SZAN podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu
do Serwisu.
2. SZAN przechowuje dane i informacje gromadzone w związku z korzystaniem
z Serwisu przez Użytkowników. Dane udostępnione przez Użytkowników
zbierane są w celu marketingowym, statystycznym oraz w celu badania opinii
publicznej.
3. Poprzez rejestrację i założenie Konta Użytkownik wyraża zgodę
na przetwarzanie danych do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu
badania opinii publicznej. SZAN przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane
informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa,

§ 5.
Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie uwagi składane w związku z korzystaniem przez Użytkowników
z Serwisu, mogą być składane na adres elektroniczny: biuro@szan.org.pl
w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
zgłoszenie.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

