§1
Regulamin zostałopublikowany dnia 28.10.2015r.
Określa on zasady korzystania z serwisu SkracanieLinków, zamieszczonego na stronie internetowej
http://skracam.link
§2 Definicje
a) Serwis – Ogółinformacji zawartych na stronie http://skracam.link
b) Użytkownik – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która korzysta z serwisu. Użytkownikiem może byćosoba fizyczna, która
ukończyła 13 rok życia. W przypadku użytkowników, którzy nie ukończyli 18 roku życia bądźteż
posiadających ograniczonązdolnośćdo czynności prawnej wymagana jest zgoda przedstawiciela
ustawowego.
c) Usługodawca - Usługodawcąi właścicielem serwisu jest Sylwester Naramowski zamieszkały w
Ł
ę
kach.
d) Umowa – Umowa o świadczenie usług drogąelektronicznązawarta pomiędzy użytkownikiem a
usługodawcą.
e) Regulamin – Regulamin dostępny pod adresem 
http://skracam.link/regulamin
f) Usługa – Usługi świadczone przez usługodawcęna rzecz użytkownika drogąelektroniczną, w tym:
- możliwośćskracania linków.
- możliwośćsprawdzenia statystyk odnoszących sie do umieszczonego linka.
- wyświetlanie reklam.
§3 Postanowienia ogólne
1. Dostęp do usług świadczonych przez usługodawcęjest bezpłatny.
2. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji.
3. Korzystanie z serwisu następuje pod warunkiem wyrażenia zgody użytkownika na postanowienia
regulaminu, który jest dostępny pod adresem http://skracam.link/regulamin oraz polityki prywatności.
4.Aby użytkownik mógłkorzystaćz serwisu musi spełnićwarunki techniczne. Sąto:
- Połączenie z Internetem
- Przeglądarka Internetowa umożliwiająca akceptacjęi wyłączenie plików „cookies”
5.Zakazanym jest dostarczanie przez użytkowników linków do stron pornograficznych bądźteżtakich,
które zawierająmateriały zakazane przez prawo (np: związane z pedofilią). Usługodawca zastrzega
sobie prawo do usunięcia linków wskazanych w zdaniu pierwszym a także sprzecznych z dobrymi
obyczajami (np.: umieszczanie linków do stron z wirusami).
7. W razie sporów, które wyniknąna tle stosunków prywatnoprawnych pomiędzy usługodawcąi

użytkownikiem stosujęsiępolskie prawo materialne. W szczególności:
- Kodeks Cywilny (Dz.U. 1963 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)
- Ustawęo świadczeniu usług drogąelektroniczną(Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi
zmianami)
- Ustawęo ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)
§4 Obowiązki użytkownika
1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.
§5 Zawarcie umowy i jej rozwiązanie
1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogąelektronicznąjest wyrażenie zgody na
postanowienia regulaminu oraz polityki prywatności. Korzystanie z usług serwisu jest równoznaczne z
akceptacjąregulaminu oraz zawarciem umowy o świadczenie usług drogąelektroniczną.
2. Do zawarcia umowy nie jest wymagana odrębna umowa.
§6 Treśćserwisu
1. Usługodawca zastrzega prawo do zamknięcia lub wstrzymania działalności serwisu.
§7Reklamacja
1. Reklamacjęz tytułu umowy o świadczenie usług drogąelektronicznąmożna składaćpocztą
elektronicznąna adres marketing@naramowski.pl . Sąone rozpatrywane w terminie do 7 dni.
§8 Odpowiedzialność
1. Strona internetowa zawiera odwołania do innych stron internetowych, na których treść
administrator strony nie ma wpływu oraz za których treśćadministrator strony nie ponosi
odpowiedzialności. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub
straty powstałe w związku z używaniem strony internetowej. W szczególności za generowane linki do
innych stron internetowych.

