Regulamin forum

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z forum dyskusyjnego (dalej:
Forum) portalu internetowego Komercja24.pl (dalej: Portal).
2. Forum dyskusyjne stanowi nieodpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez spółkę WGN
Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 22, kod: 50 – 071, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000190514, NIP: 897-10-08-037,
REGON: 930469783, (dalej Komercja24.pl) umożliwiającą Użytkownikom Portalu wymianę
informacji, komentarzy, opinii lub innych treści (dalej: wpisy).
3. Poprzez zamieszczenie wpisu na Forum Użytkownik wyraża zgodę na jego utrwalanie i
zwielokrotnianie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci teleinformatyczne lub multimedialne,
bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym
lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z możliwością lub bez możliwości
zapisu. W szczególności Użytkownik wyraża zgodę na publikację wpisów w Portalu.
4. Korzystanie z Forum może zostać uzależnione od dokonania przez Użytkownika uprzedniej
rejestracji w Portalu.
5. Komercja24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów zamieszczonych na forum przez
Użytkowników.
6. Zabrania się zamieszczania na Forum wpisów:
sprzecznych z prawem;
naruszających prawa innych osób;
szerzących nienawiść rasową lub etniczną, propagujących przemoc, obraźliwych dla cudzych uczuć
religijnych, naruszających cudzą godność, prywatność lub inne dobra osobiste;
wulgarnych;
naruszających zasady współżycia społecznego;
reklamowych;
7. Komercja24.pl zastrzega sobie prawo do:
usuwania z Forum wpisów niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
uniemożliwienia (zablokowania) korzystania z Forum Użytkownikom naruszającym postanowienia
niniejszego Regulaminu.
8. Komercja24.pl zastrzega sobie prawo do likwidacji Forum w każdym czasie bez podawania
przyczyny. W przypadku likwidacji Komercja24.pl ma prawo trwale usunąć całość lub część
zamieszczonych na Forum wpisów.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólne przepisy
regulujące zasady korzystania z Portalu w tym w szczególności Regulamin Korzystania z Portalu
Komercja24.pl
10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Portalu

