Ogólne warunki korzystania z portalu Sport42.com
UWAGA: NIGDY NIE SPRZEDAJEMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM
Sport42 jest miejscem, gdzie możesz znaleźć partnerów do uprawiania sportu i nawiązać z nimi kontakt. Portal,
dostępny dla członków poprzez Internet, zapewnia dostęp do profili innych zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja
jest bezpłatna, w każdej chwili możesz wykasować online swoje konto.
Nasze usługi są dostępne jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Przed rejestracją proszę zapoznać się z
warunkami korzystania z portalu, ponieważ są one częścią prawnie wiążącej umowy między portalem Sport42 a Tobą.
Jeśli wyrażasz zgodę na przedstawione warunki korzystania z portalu, zaznacz to, klikając w pole umieszczone na dole
strony rejestracji, opisane „Przeczytałem(am) i akceptuję Warunki korzystania z portalu i Politykę prywatności”. Jeśli nie
akceptujesz warunków korzystania z portalu, nie możesz zostać jego użytkownikiem, ponieważ one stanowią umowę
między Tobą a portalem Sport42.com, dotyczącą korzystania z portalu. Rejestracja na portalu i korzystanie z niego
oznaczają akceptację warunków korzystania z portalu.
Prawo do wglądu do swoich danych osobowych
Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, które posiadamy. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek
Twoje dane są nieprawidłowe, skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail na adres info@sport42.com.
Bezpieczeństwo
Mamy odpowiednie sposoby na zabezpieczenie danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem lub użyciem,
zmianą, bezprawnym lub przypadkowym zniszczeniem oraz przypadkową utratą. Mimo to nie możemy zagwarantować
bezpieczeństwa powierzanych nam informacji. Udostępniając nam swoje dane, akceptujesz ryzyko związane z
udostępnianiem informacji online oraz dzieleniem się nimi. Portal Sport42 nie odpowiada za jakiekolwiek naruszenie
bezpieczeństwa, chyba że będzie ono spowodowane naszym zaniedbaniem lub złą wolą.
Ujawnianie i udostępnianie danych
Portal Sport42 nie sprzedaje stronom trzecim danych osobowych (takich jak adresy e-mail), które udostępniłeś(aś) nam
poprzez tę witrynę. Jeżeli korzystasz z produktów, informacji i/lub usług, które wymagają od Ciebie rejestracji na portalu
Sport42.com, portal zastrzega sobie prawo do informowania Cię o innych, oferowanych przez portal Sport42 lub jego
partnerów, produktach i/lub usługach, które mogłyby Cię zainteresować. Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich informacji,
możesz wysłać e-mail na adres info@sport42.com. W każdym newsletterze portalu Sport42 znajdzie się informacja o
tym, jak zrezygnować z tej usługi.
Ceny i płatności
Możesz się zarejestrować i przeglądać portal za darmo. Wysyłanie wiadomości do innych użytkowników jest bezpłatne;
widzisz, czy otrzymujesz odpowiedzi. Aby je czytać, musisz posiadać konto premium. To zapewni Ci dostęp do
nieograniczonej skrzynki pocztowej, skąd bezpiecznie i anonimowo wysyłasz wiadomości innym członkom Sport42. Z
tych płatnych usług korzystają użytkownicy, którzy są członkami premium. Dokładne ceny i warunki dla każdego
sposobu płatności są podane na stronie dotyczącej opłat. Po dokonaniu płatności otrzymasz e-mail z potwierdzeniem i
wyszczególnieniem cen. Sport42 zastrzega prawo do zmiany cen za oferowane usługi.
Anulowanie członkostwa
W każdej chwili możesz anulować członkostwo (płatne i bezpłatne). Po prostu zaloguj się, przejdź do formularza
kontaktu i poproś o wyrejestrowanie. Anulowanie nastąpi w ciągu 48 godzin roboczych
Prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące usługi oraz witryny należą wyłącznie do Sport42. Użytkownikowi nie
wolno kopiować, modyfikować, publikować, przesyłać, wysyłać ani sprzedawać, odtwarzać w jakikolwiek sposób,
dystrybuować, odgrywać, odtwarzać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać zawartość tej strony, w całości lub
częściowo, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez niniejszą umowę. Sport42 ma prawo usunąć wszelkie
informacje lub ogłoszenia, umieszczone przez użytkownika na naszej stronie, jeśli uznamy, że naruszają albo łamią
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strony trzeciej i/lub są z nimi sprzeczne.
Sport42 ma prawo usunąć dane osobowe, takie jak numer telefonu, adres i/lub adres e-mail, adres URL podany w
profilu użytkownika lub każdą inną informację pozwalającą innym członkom i/lub użytkownikom na bezpośredni kontakt.

Wykorzystanie ciasteczek (cookies)
Kiedy użytkownik korzysta z naszej witryny, automatycznie pobieramy pewne informacje dotyczące sposobu korzystania
z witryny. Używamy między innymi mechanizmu ciasteczek. Są to małe pliki, przechowywane na Twoim komputerze.
Dzięki nim możemy rozpoznać, że jesteś użytkownikiem, kiedy wracasz na naszą stronę, używając tego samego
komputera i przeglądarki. Ciasteczka pozwalają nam zapamiętać Twoje ustawienia na portalu. Używamy ich również po
to, by dostarczać Ci informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom, aby Twoje hasło zostało zapamiętane (w ten
sposób nie musisz wpisywać go za każdym razem, kiedy odwiedzasz nasz portal) oraz w innych celach. Większość
przeglądarek automatycznie akceptuje ciasteczka, ale możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby blokowała
ciasteczka lub informowała Cię za każdym razem, gdy otrzymuje ciasteczko. Jeśli chcesz zablokować przechowywanie
ciasteczek na komputerze, skorzystaj z instrukcji obsługi przeglądarki, klikając „Pomoc” w menu przeglądarki. Więcej
informacji na temat usuwania i kontrolowania ciasteczek znajduje się na www.allaboutcookies.org. Uwaga:
zablokowanie ciasteczek uniemożliwi Ci korzystanie z naszego portalu.
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