I. Postanowienia początkowe
1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania serwisu społecznościowego
SportFolio.pl. Regulamin ten został sporządzony w oparciu o przepisy prawne
obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa prawa, obowiązki oraz
zakres odpowiedzialności zarówno jego Użytkowników, jak i prowadzących serwis.
2.

Serwis SportFolio.pl, domena oraz wszelkie jego zasoby w całości należą do
ATRIUM MEDIA, REGON: 142658100

3. Warunkiem korzystania z usług serwisu Sprortprofile.pl jest dokładne zapoznanie się z
treścią Regulaminu oraz jego akceptacja, przez którą rozumie się wyrażenie zgody na
każdy punkt zawarty w Regulaminie. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia
Użytkownikowi korzystanie z serwisu. W razie zmiany Regulaminu, użytkownik
może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z usług na zasadach określonych
w zmienionym Regulaminie lub wypowiedzieć umowę poprzez skasowanie swojego
Profilu, co jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z serwisu. W przypadku,
gdy użytkownik nie wypowie umowy w wyznaczonym terminie, zmieniony
Regulamin uznaje się za obowiązujący we wskazanym terminie.
4. Nazwa serwisu (SportFolio.pl), jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, znaki
towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

II. Terminy i definicje
1. Regulamin - niniejszy dokument normujący warunki uczestnictwa w serwisie
SportFolio.pl, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Właściciela Serwisu związane ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osobowych.
2. SportFolio.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.SportFolio.pl.
3. Właściciel Serwisu – podmiot zarządzający i prowadzący serwis SportFolio.pl,
którym jest ATRIUM MEDIA; REGON: 142658100.
4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca aktywny Profil lub Profil Klubu w serwisie
SportFolio.pl, która poprzez akceptację Regulaminu otrzymała dostęp do Usług
serwisu.
5. Profil – indywidualna strona każdego Użytkownika serwisu SportFolio.pl dostępna po
zalogowaniu, gdzie prezentowane są informacje o Użytkowniku, zamieszczane przez
niego zdjęcia oraz posty zamieszczane na forum.
6. Profil Klubu / Drużyny – strona danego klubu sportowego lub konkretnej drużyny
funkcjonującej w danym klubie sportowym założona i zarządzana przez Użytkownika,
gdzie prezentowane są informacje o danym klubie lub/i drużynie, ich zawodnikach,
trenerach, działaczach, kibicach, jak również ich zdjęcia oraz posty zamieszczane na
forum.
7. Administrator Danych Osobowych – Właściciel Serwisu.

8. Administrator – przedstawiciel właściciela serwisu SportFolio.pl zarządzający
serwisem w jego imieniu.
9. Login – indywidualna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas
rejestracji w SportFolio.pl.
10. Prywatna Wiadomość – wiadomość wysyłana przez Użytkownika innemu
Użytkownikowi za pośrednictwem.
11. Baza Danych - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w serwisie
SportFolio.pl przez Użytkowników, które za ich zgodą są gromadzone i przetwarzane
w systemie informatycznym w ramach usług świadczonych przez serwis.
12. Dane - treści, informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie
umieszcza w serwisie.
13. Dane osobowe – informacje wprowadzane przez Użytkownika w trakcie procesu
rejestracji oraz wypełniania Profilu, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane serwis SportFolio.pl w celu
prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również
w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem serwisu oraz w
innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
14. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
15. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między
Użytkownikiem a Właścicielem serwisu SportFolio.pl
z chwilą akceptacji
Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
16. Usługi – wszelkie świadczenia serwisu SportFolio.pl na rzecz Użytkowników
wykonywane w ramach serwisu.
17. Usługi płatne – Usługi, za które serwis SportFolio.pl pobiera dodatkowe opłaty.

III. Warunki korzystania z serwisu SportFolio.pl
1. Chcąc korzystać z serwisu SportFolio.pl wraz z jego Usługami, Użytkownik
potrzebuje urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką pozwalającą na
korzystanie z jego zasobów, akceptującą pliki cookies oraz adres e-mail, który jest
wymagany przy rejestracji w serwisie.
2. Serwis SportFolio.pl oddaje Użytkownikom platformę komunikacyjną umożliwiającą
tworzenie i zarządzanie indywidualnym Profilem osobistym, dodawanie zdjęć,
nawiązywanie znajomości i utrzymywanie korespondencji z innymi Użytkownikami
serwisu; tworzenie Profili Klubów oraz Drużyn, dołączanie do istniejących klubów i
drużyn, komentowanie zdjęć oraz wypowiadanie się na forum dostępnym w serwisie
oraz korzystanie z innych aplikacji, zasobów i usług dostępnych w serwisie.

3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik zgadza się na wszystkie jego
warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Fakt korzystania z serwisu jest
równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
4. W momencie akceptacji niniejszego regulaminu umowa pomiędzy Użytkownikiem i
właścicelem serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony.
5. Korzystanie z programów blokujących pliki cookies oraz z innych programów
blokujących reklamy i temu podobne mogą uniemożliwić bądź spowodować
nieprawidłowe działanie serwisu SportFolio.pl, za co nie ponosi odpowiedzialności
Właściciel Serwisu i Administrator. .
6. Rejestracja w serwisie SportFolio.pl oraz tworzenie własnego profilu jest bezpłatne.
Dostęp do innych funkcjonalności serwisu może być udostępnione Użytkownikowi
odpłatnie. Chcąc korzystać z Usług Płatnych serwisu Użytkownik jest
przekierowywany na stronę gdzie może dokonać płatności i jest informowany o
zakresie usług, za które dokonuje opłaty. Warunki, na których Użytkownik otrzymuje
dostęp do usług płatnych są ustalane przez Właściciela Serwisu SportFolio.pl i nie ma
od nich ustępstw. Dokonując opłaty za dodatkowe usługi serwisu Użytkownik
potwierdza, że zapoznał się z ich zakresem i zgadza się na warunki korzystania z nich.
7. Darmowa rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronnie
startowej serwisu SportFolio.pl oraz akceptacji Regulaminu. Następnie wysyłany jest
automatyczny e-mail aktywacyjny na podany przez Użytkownika adres w formularzu
w celu weryfikacji Danych wypełnionych przez Użytkownika w formularzu. Po
kliknięciu przez Użytkownika linka podanego w mailu aktywacyjnym, proces
rejestracji jest zakończony i Użytkownik może uzupełnić pozostałe Dane w swoim
Profilu.
8. Rejestracja i korzystanie z serwisu SportFolio.pl są dobrowolne z zastrzeżeniem
akceptacji niniejszego Regulaminu. Wszelkie dodatkowe informacje w Profilu
Użytkownika, Profilu Klubu lub Drużyny są również dodawane dobrowolnie i na
odpowiedzialność Użytkownika.
9. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż wszelkie Dane zawarte w formularzu
rejestracyjnym oraz w indywidualnym Profilu, Profilu Klubu lub Drużyny, jak i
wprowadzone w trakcie użytkowania serwisu SportFolio.pl zmiany tych Danych są
prawdziwe, zgodne z prawem i nie naruszają praw osób trzecich.
10. Korzystając z serwisu SportFolio.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich Danych Osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz innymi
Danymi zamieszczanymi i zmienianymi w indywidualnym Profilu Użytkownika,
Profilu Klubu lub Drużyny, w celach statystycznych i operacyjnych związanych z
prawidłowym funkcjonowaniem serwisu i prawidłowym świadczeniem usług przez
serwis SportFolio.pl.
11. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku umieszczonego w
serwisie SportFolio.pl w celu odpowiedniego świadczenia usług przez serwis oraz
dostarczania wszystkich jego funkcjonalności.

12. Użytkownik umieszczając w serwisie SportFolio.pl wizerunek osób trzecich (innych
niż Użytkownika) robi to na własną odpowiedzialność.
13. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność prawną za umieszczane materiały i
wiadomości w serwisie SportFolio.pl.
14. Korzystając z serwisu SportFolio.pl zabronione jest korzystanie z wirusów, botów,
robaków i innych kodów, plików oraz programów automatyzujących skrypty i
aplikacje komputerowe.
15. Podmioty komercyjne mogą zakładać Profile oraz umieszczać swoje oferty w serwisie
SportFolio.pl tylko za zgodą Właściciela Serwisu. Umieszczanie ofert komercyjnych
bez zgody Właściciela Serwisu będzie skutkować ich usunięciem i zablokowaniem
Profilu.
16. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości związanych z
funkcjonowaniem serwisu SportFolio.pl zarówno na adres e-mail podany w
formularzu rejestracyjnym oraz na wewnętrzną pocztę Prywatnych Wiadomości w
serwisie SportFolio.pl.
17. Użytkownik umieszczając w Profilu własnym, Klubu lub Drużyny Dane, wizerunek
lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników.
W przypadku umieszczenia w serwisie SportFolio.pl treści, mających charakter
utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. jedn. Dz. U. Z 2006 r., nr 90, poz. 631 z póź. zm.)., Użytkownik
zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Właściciela Serwisu w przypadku jego
nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością
serwisu SportFolio.pl, jak również ich usunięcia.
IV. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Właściciela oraz Administratorów serwisu
SportFolio.pl.
1. Właściciel Serwisu SportFolio.pl nie odpowiada za materiały i wiadomości
umieszczane przez Użytkowników i jednocześnie jest uprawniony do usunięcia
wszelkich wizerunków, zdjęć oraz informacji zamieszczonych przez Użytkowników,
które będą niezgodne z prawem lub naruszające prawa osób trzecich, po uprzednim
poinformowaniu Administratorów serwisu poprzez zamieszczone w serwisie kanały
komunikacji
pomiędzy Użytkownikami i Administratorami serwisu jak
funkcjonalność „ Zgłoś nadużycie” czy formularz „Napisz do nas”.
2. Właściciel Serwisu SportFolio.pl zastrzega sobie prawo do kasowania bezpowrotnie
nieaktywnych Profili Użytkowników. Za Profil nieaktywny uważa się taki, który nie
posiada żadnych aktywowanych i niewygasłych Usług płatnych oraz jest nie używany
przez Użytkownika przez co najmniej sześć miesięcy.
3. Właściciel Serwisu SportFolio.pl zastrzega sobie prawo wysyłania ostrzeżeń do
Użytkowników oraz do usuwania bez ostrzeżenia wszelkich Danych, zdjęć,
wizerunków oraz informacji, które są niezgodne z prawem, naruszają prawa osób
trzecich, naruszają dobre obyczaje czy propagują szkodliwe typy zachowań, włącznie
z całkowitym usunięciem Profilu Użytkownika.

4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Profilu Użytkownika z powodu naruszenia
niniejszego Regulaminu, jego postanowień, wszelkie aktywne, niewygasłe Usługi
Płatne serwisu SportFolio.pl nie podlegają zwrotom.
5. Właściciel Serwisu SportFolio.pl zastrzega sobie prawo do swobodnego
modyfikowania wyglądu serwisu na wszystkich jego podstronach, włączając
modyfikację wyglądu Profili Użytkowników, Klubów i Drużyn, poczty, reklam,
okien, banerów, artykułów, informacji, zmianę dostępnych usług oraz narzędzi do
zarządzania Profilami i zawartymi w nich Danymi.
6. Właściciel Serwisu SportFolio.pl jest Administratorem Danych Osobowych
umieszczonych w serwisie. Przetwarzanie Danych Osobowych przez właściciela
serwisu jest dokonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr
144, poz. 1204 ze zm.).
7. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich Danych Osobowych przez Właściciela Serwisu SportFolio.pl,
zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności.
8. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Właściciela Serwisu
SportFolio.pl w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usług na rzecz
Użytkowników oraz w celu dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.
9. Właściciel Serwisu SportFolio.pl jest uprawniony do udostępniania Danych oraz
Danych Osobowych zawartych w serwisie podmiotom upoważnionym na podstawie
właściwych przepisów prawa.
10. Właściciel Serwisu SportFolio.pl zastrzega sobie prawo zablokowania, jak i
bezpowrotnego usunięcia Profilu Użytkownika, (wraz ze wszystkimi Danymi
zebranymi w Profilu), którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla serwisu bądź
innych Użytkowników oraz uznane za negatywnie wpływające na wizerunek i renomę
serwisu SportFolio.pl.
11. Właściciel serwisu SportFolio.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku
skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem
Danych, Danych Osobowych, wizerunku lub zdjęć tych osób. Odpowiedzialność w
tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował te Dane.
12. Właściciel serwisu SportFolio.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione
przez Użytkownika spowodowane korzystaniem z serwisu przez niego z komputera,
który jest niezabezpieczony i pozbawiony ochrony antywirusowej, włączając
włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej,
przejęcia hasła lub Loginu przez osoby trzecie oraz zainfekowania wirusami
systemów komputerowych Użytkownika.
13. Wszelkie problemy oraz reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia
zgłoszenia, jednak właściciel serwisu SportFolio.pl zastrzega sobie prawo do
pozostawienia zgłoszeń bez rozpatrzenia, jeżeli będą wynikać one z nieznajomości

postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub będą niesłuszne lub
bezpodstawne.
14. Problemy oraz reklamacje dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie, nie
będących Usługami serwisu SportFolio.pl, w ramach funkcjonalności serwisu
SportFolio.pl nie podlegają rozpatrzeniu, a Właściciel Serwisu SportFolio.pl nie
odpowiada za usługi świadczone przez te osoby.
15. Właściciel Serwisu SportFolio.pl zastrzega sobie prawo do ingerencji w Profil
Użytkownika celem usunięcia skutków nieprawidłowego funkcjonowania serwisu.
16. Właściciel serwisu SportFolio.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, Dane, Dane
Osobowe, wizerunki oraz zdjęcia publikowane przez Użytkowników w Profilach.
Opinie i treści publikowane przez Użytkowników nie są opiniami właściciela serwisu
SportFolio.pl.
17. Właściciel serwisu SportFolio.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu
serwisu, które spowodowane są dokonywanymi zmianami i ulepszeniami w serwisie.
Użytkownicy będą informowani o przerwach technicznych, ich zakresie oraz o czasie
trwania w dziale „Aktualności”.
18. Właściciel Serwisu SportFolio.pl nie ponosi odpowiedzialności za niemożność
korzystania z serwisu oraz zakłócenia w jego funkcjonowaniu, spowodowane przez
siłę wyższą, awarię sprzętu i oprogramowania lub przez niedozwoloną działalność
Użytkowników, włączając utratę Danych w Profilach Użytkowników z powodu tej
działalności.

V. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Użytkowników serwisu SportFolio.pl.
1. Użytkownik ma prawo przeglądu swoich Danych Osobowych umieszczonych przez
siebie w serwisie SportFolio.pl, możliwość ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia
z Bazy Danych, kontaktując się w tym celu z Administratorem za pomocą
odpowiedniego formularza umieszczonego na stronach serwisu.
2. Dane Osobowe, oraz wszelkie inne informacje podawane przez Użytkownika w
ramach Profilu, Profilów Klubów i Drużyn są informacjami jawnymi i mogą być
publikowane w serwisie SportFolio.pl. Użytkownik ma świadomość i wyraża zgodę
na udostępnienie tych Danych osobom korzystającym z sieci Internet oraz na ich
indeksowanie przez wyszukiwarki internetowe.
3. Użytkownik ma prawo do korzystania jedynie z własnego Profilu, przez siebie
utworzonego, włączając utworzone przez siebie Profile Klubów i Drużyn.
Udostępnianie swojego Profilu innym osobom jest zabronione, a serwis SportFolio.pl
nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku złamania tego przepisu.
4. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów
lub wypowiedzi na własnym Profilu lub innego Użytkownika udziela Właścicielowi
Serwisu SportFolio.pl niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w
pamięci komputera, zmienianie, przetwarzanie, modyfikowanie, usuwanie,

uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i
rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.
5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich, majątkowych,
patentowych, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych należących
do serwisu Sportporfile.pl oraz innych podmiotów.
6. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez
podania przyczyny, poprzez usunięcie swojego Profilu wypełniając odpowiedni
formularz znajdujący się na stronie edycji Profilu.
7. Usunięcie Profilu przez Użytkownika jest równoznaczne z bezpowrotnym usunięciem
i utraceniem wszelkich Danych zgromadzonych w ramach Profilu, a wszelkie
aktywne, niewygasłe Usługi Płatne dla usuniętego Profilu nie podlegają zwrotom.
8. Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy
Danych serwisu SportFolio.pl, które mogą być dalej przetwarzane w celu należytego
zakończenia i rozliczenia usług serwisu na rzecz Użytkownika.
9. Serwis SportFolio.pl może zablokować do wyjaśnienia lub usunąć Profil Użytkownika
po otrzymaniu zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych, Danych
Osobowych danego Użytkownika lub bezprawnej działalności Użytkownika
związanej z tymi Danymi.
10. W przypadku zablokowania lub usunięcia konta przez serwis SportFolio.pl, założenie
nowego Profilu przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody serwisu
SportFolio.pl.
11. Właściciel serwisu SportFolio.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości
prywatnych rozsyłanych pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy wysyłający
wiadommości o treści łamiącej prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności prawnej lub cywilnej.
12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za złamanie prawa lub szkody
wywołane działalnością w serwisie SportFolio.pl, włączając podawanie
nieprawdziwych Danych Osobowych, podawanie niezgodnych z prawem Danych,
ujawnienie tajemnicy służbowej lub informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych
oraz praw autorskich.
13. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem serwisu SportFolio.pl oraz wszelkie
reklamacje dotyczące Usług serwisu mogą być zgłaszane poprzez wykorzystanie
formularza kontaktowego, dostępnego na stronach serwisu.

VI. Czynności zakazane.
1. W ramach serwisu SportFolio.pl zabronione jest lawinowe, masowe,
zautomatyzowane i półzautomatyzowane tworzenie Profili, Profili Klubów i Drużyn,
dodawanie komentarzy, dodawanie znajomych, w szczególności z wykorzystaniem
plików oraz programów automatyzujących skrypty i aplikacje komputerowe.

Naruszenie tego przepisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu
przepisów prawa karnego, a podmioty lub osoby odpowiedzialne za złamanie tego
przepisu mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności prawnej.
2. Zabronione są wszelkie działania mające na celu destabilizację serwisu SportFolio.pl
oraz narażające serwis na utratę renomy i dobrego imienia. Profile Użytkowników,
Klubów i Drużyn, które łamią ten przepis będą natychmiast i bezpowrotnie kasowane,
a podmioty lub osoby odpowiedzialne za złamanie tego przepisu mogą zostać
pociągnięte do odpowiedzialności prawnej.
3. W ramach serwisu SportFolio.pl zabronione są wszelkie działania naruszające
prywatność innych Użytkowników, a w szczególności działania polegające na
bezprawnym zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu Danych Osobowych i
informacji na temat innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
4. W ramach serwisu SportFolio.pl zabronione są wszelkie działania zakłócające pracę
serwisu oraz działania polegające na niszczeniu, zmianach, usuwaniu, uszkadzaniu
czy utrudnianiu dostępu do Profili innych Użytkowników, Profili Klubów i Drużyn.
5. Zabrania się wyłudzania oraz podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników
haseł oraz danych identyfikacyjnych w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub
niezgodnych z prawem.
6. Zabrania się umieszczanie w serwisie SportFolio.pl treści lub zdjęć o charakterze
erotycznym czy pornograficznym, rasistowskim, jak również treści propagujących
przemoc, dyskryminację kulturową, etniczną, religijną czy treści naruszających
zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne i moralne.
7. Zabrania się Użytkownikom serwisu SportFolio.pl nawiązywania kontaktów z
małoletnim poniżej lat 15 w celach oraz kontekstach seksualnych.
8. Zabrania się rozsyłania w serwisie SportFolio.pl wszelkiego spamu oraz
niezamówionych
informacji
handlowych,
komercyjnych,
reklamowych,
promocyjnych, poza Usługami Płatnymi stworzonymi przes serwis SportFolio.pl w
wymienionych celach.
9. W ramach serwisu SportFolio.pl zabrania się tzw. floodingu, czyli wielokrotnego
wysyłania tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich
odstępach czasu.
10. Zabrania się wykorzystywania Usług serwisu SportFolio.pl, w szczególności
Prywatnych Wiadomości do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych
serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

VII. Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy regulamin dostępny jest dla Użytkowników w każdej chwili na stronach
serwisu SportFolio.pl.

2. Właściciel serwisu SportFolio.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego
Regulaminu z przyczyn istotnych dla dalszego i poprawnego funkcjonowania serwisu,
bez konieczności wyjaśniania tych przyczyn Użytkownikom.
3. W przypadku dokonania istotnych zmian w niniejszym Regulaminie Użytkownicy
zostaną poinformowani o dokonanych zmianach oraz ich zakresie za pomocą
wewnętrznej poczty lub w dziale „Aktualności”.
4. Wszelkie dokonane zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 7 dni od momentu
publikacji zmienionego Regulaminu w serwisie SportFolio.pl.
5. W przypadku zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego
Regulaminu wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe postanowienia
Regulaminu pozostają w mocy i obowiązują zarówno Użytkowników, jak i
Właściciela Serwisu SportFolio.pl

