
Regulamin Stron Sponsorowanych przez Net Partners Sp. z o.o. 

 
Net Partners Sp. z o.o. może udzielić nieodpłatnej powierzchni dyskowej na serwerze podmiotom o 
charakterze niekomercyjnym posiadającym swoją siedzibę na terenie województwa lubelskiego lub 
podkarpackiego.  
 
Preferowana tematyka witryn: 
- moje miasto, okolica 
- nauka i szkolnictwo 
- kultura i sztuka 
- turystyka 
- rozwój społeczności lokalnych 
 
 
Terminy użyte w Regulaminie:  
 
Regulamin - zestaw punktów określających zasady korzystania z darmowego hostingu na serwerze    
Net Partners Sp. z o.o.  
Administrator – Właściciel serwera firma Net Partners Sp. z o.o.  
Abonent – podmiot o charakterze niekomercyjnym korzystający z darmowego użyczenia powierzchni 
dyskowej na serwerze Net Partners Sp. z o.o.  
Konto - zbiór wszystkich usług świadczonych przez Administratora na rzecz Abonenta 

 

1. Regulamin staje się wiążący w momencie rozpoczęcia przez Abonenta korzystania z usług 
internetowych udostępnionych Abonentowi przez Administratora. Publikacja strony WWW lub 
przesyłanie poczty e-mail przez Abonenta z wykorzystaniem bezpłatnego konta 
sponsorowanego na serwerze Administratora jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 

2. Zapoznanie się z Regulaminem jako integralną częścią łączącej strony umowy jest niezbędne. 
Jakiekolwiek zachowania Abonenta sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodować skutki 
wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich Abonentów, którzy posiadają niekomercyjne konto ze 
stroną WWW i pocztą e-mail na serwerze Administratora. 

4. W ramach sponsorowanego konta Abonentowi przysługuje subdomena w domenie ‘lbl.pl’ i 
konta pocztowe - Pakiet Standard Mini z oferty Administratora.  

5. Obowiązkiem Abonenta posiadającego sponsorowaną przez Administratora stronę WWW jest 
umieszczenie wyraźnej informacji o sponsorze wraz z logo Administratora i linkiem 
prowadzącym do strony www.netpartners.pl. Informacja ta ma być umieszczona na stronie 
głównej i w stopce wszystkich podstron. 

6. W momencie uruchomienia usługi Administrator dostarczy Abonentowi wszystkie informacje 
niezbędne do uzyskania przez Abonenta dostępu do konta sponsorowanego na serwerze 
Administratora. 

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane na stronach WWW przez 
Abonenta. 

8. Administrator nie sprawuje żadnej kontroli nad treścią informacji przesyłanych poprzez serwer 
poczowy. W związku z tym, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść 
przesyłanych i przechowywanych informacji. 

9. Zabrania się zamieszczania na serwerze i rozpowszechniania materiałów zawierających treści 
ogólnie przyjęte jako erotyczne lub pornograficzne, nielegalnych plików mp3, avi oraz innych, 
których rozpowszechnianie łamie prawa autorskie. 

10. Abonent zobowiązuje się do korzystania z usług Administratora w sposób zgodny z prawem 
polskim i międzynarodowymi umowami obowiązującymi w Polsce. 

11. W przypadku wykorzystania przez Abonenta usługi niezgodnie z Regulaminem lub z 
przepisami prawa, Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe Abonenta w celu 
ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy 
publicznej. 



12. Administrator usunie konto Abonenta w przypadku, gdy treści na stronie WWW Abonenta 
naruszają powszechnie akceptowane normy obyczajowe, niosą treści propagujące przemoc, 
wzywające do antagonizmów na tle rasowym lub wyznaniowym, a także witryny propagujące 
treści uznane powszechnie za obelżywe lub powodujące naruszenie prawa polskiego i 
międzynarodowego. 

13. Abonent, który uzyskał hasło zabezpieczające dostęp do swojego konta na serwerze 
przyjmuje do wiadomości, że każdy kto uzyskuje dostęp do jego hasła, może bez 
upoważnienia uzyskać dostęp do jego danych i informacji zgromadzonych na jego koncie. 
Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór miejsca i bezpieczeństwo 
przechowania hasła zabezpieczającego konto Abonenta. 

14. Abonent nie może odstępować konta osobom trzecim. 
15. Abonent konta sponsorowanego nie może posiadać stron o charakterze komercyjnym (np. 

oferować odpłatnych usług), jeśli Administrator nie wyrazi na to zgody. 
16. Administrator świadczy usługi sponsoringu na czas nieokreślony. 
17. W przypadku stwierdzenia nadużycia Abonenta, jego konto internetowe może zostać 

zablokowane do chwili wyjaśnienia przyczyny nadużycia. Stroną decydującą o zaistnieniu i 
rodzaju nadużycia jest Administrator. W przypadku, gdy Administrator uzna, że nadużycie nie 
było celowe, odblokuje konto Abonenta. Jeżeli jednak uzna, że było celowe, zastrzega sobie 
prawo zamknięcia konta bez prawa do odszkodowania ze strony Abonenta. Szkody powstałe 
w wyniku nadużycia pokrywa Abonent. 

18. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczonych usług 
bez odszkodowania w przypadku, gdy Abonent w sposób oczywisty narusza postanowienia 
niniejszego Regulaminu lub nie naruszając Regulaminu swoimi działaniami powoduje 
zakłócenia w funkcjonowaniu serwera Administratora. 

19. Administrator zastrzega sobie również prawo natychmiastowego zawieszenia świadczonych 
usług sponsorowanych bez podania przyczyny, bez prawa do odszkodowania ze strony 
Abonenta. 

20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niemożliwością 
świadczenia usług przez Administratora. 

21. Abonent jest zobligowany do informowania Administratora o znanych mu przypadkach 
nadużycia względem serwera Administratora. 

22. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
23. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej. 


