Regulamin Bloga Orange (dalej jako: „Regulamin”)
1. BLOG
Orange
(dalej jako:
„Blog”)
to
serwis
dostępny pod
adresem:
https://biuroprasowe.orange.pl/ prowadzony przez Agencję Kamikaze z siedzibą w Łodzi, przy
ulicy Piotrkowskiej 262/264 na zlecenie Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 160, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, o kapitale zakładowym 3.937.072.437
złotych (opłaconym w całości), NIP 526-02-50-995 (dalej jako: „Orange Polska S.A”).
2. Materiały zawarte na Blogu są przygotowywane przez pracowników Orange Polska. Jeśli
inaczej nie zastrzeżono, wszelkie prawa do materiałów umieszczonych we wpisach blogowych
przysługują Orange Polska. Można korzystać z tekstów, zdjęć i innych materiałów znajdujących
się na blogu w dowolnym celu pod warunkiem podania źródła informacji.
3. Materiały i teksty umieszczone na Blogu mogą być komentowane. Komentarze powinny
odnosić się do komentowanego tekstu. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie
niniejszego Regulaminu, umieszczanie w treści bloga wszelkich materiałów oraz treści
sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszających cudze prawa, w tym
tajemnicę Orange Polska, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo
fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz
wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
4. Aby opublikować komentarz, należy podać swoje oznaczenie (dowolne imię lub pseudonim.
System Bloga zapisuje także numer IP wykorzystywany przez komentującego. Numer IP nie
będzie publikowany na blogu.
5. Komentarze są moderowane i są publikowane po ich zatwierdzeniu przez Orange Polska /
Agencję Kamikaze sp. z o.o. z siedzibą w siedzibą w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 262/264.
Orange Polska lub Agencja decydują według swego uznania, które komentarze są zgodne z
niniejszym Regulaminem.
6. Orange Polska za pośrednictwem Agencji zastrzega sobie prawo do,:
a. usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających sformułowania
wulgarne, powszechnie uznawane za obelżywe oraz zawierające treści pozostające
w sprzeczności z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające
prawa osób trzecich.
b. usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających lub stanowiących
reklamy innych podmiotów gospodarczych, ich produktów lub usług,
7. Każdy użytkownik Bloga jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu, niezależnie od
obowiązku przestrzegania Regulaminu Serwisu Orange. Każdy użytkownik zobowiązuje się w
szczególności do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub
zakłócać funkcjonowanie Bloga oraz podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Orange
Polska oraz innych użytkowników Bloga
8. Orange Polska:
a. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Bloga wywołane siłą
wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników.
b. nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez
użytkowników z funkcji Bloga, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w
systemie;
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c. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników sprzeczne
z prawem lub dobrymi obyczajami.
Użytkownik publikując opinię na Blogu oświadcza, że akceptuje w całości postanowienia
niniejszego Regulaminu.
Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Bloga mogą być reklamowane przez użytkownika
poprzez zgłoszenie tego Orange Polska.
11. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Bloga będą rozpatrywane przez
Orange Polska zgodnie z regulaminem Serwisu Internetowego Orange Polska
dostępnego pod adresem http://biuroprasowe.orange.pl/.
Orange Polska zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w
każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Orange Polska poinformuje o tym niezwłocznie
użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Blogu.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 25.05.2018.

