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I.

Postanowienia ogólne
I.i. Wstęp

DivingLog.pl to serwis internetowy dedykowany dla Płetwonurków. Główne cele serwisu to:
•
•

•

Propagowanie nurkowania jako aktywnej formy wypoczynku
Integracja nurków zrzeszonych w różnych klubach i federacjach:
o kojarzenie potencjalnych partnerów nurkowych
o pomoc przy szukaniu odpowiedniego instruktora (szkolącego w dogodnym dla
płetwonurka rejonie i na odpowiednim dla niego poziomie technicznym)
o pomoc dla instruktorów, DM i klubów w pozyskiwaniu nowych klientów
Kompleksowe zaspokojenie informacyjnych potrzeb nurka:
o łatwa archiwizacja danych o wykonanych nurkowaniach
o generacja statystyk nurkowań w celu oceny własnych postępów
o pomoc w dostępie do aktualnych informacji o akwenach i parametrach
nurkowisk
o pomoc w dostępie do informacji o odpowiednich dla wyposażenia
o użytkownikaserwisach sprzętu nurkowego w jego okolicy

DivingLog.pl jest serwisem komercyjnym, który za główny cel biznesowy ma pozyskiwanie
środków na utrzymanie serwisu i jego rozwój. Środki pozyskiwane są przede wszystkim z
reklam, darowizn i płatnych kont premium. W związku z powyższym założenie Konta
podstawowego oraz udostępnienie w ramach Konta podstawowego adresu e – mail przez
Użytkownika oznacza możliwość dosyłania do tego Konta jak i na udostępniony adres e –
mail informacji handlowych (reklam itp.) związanych z profilem Serwisu. Użytkownik może
zgodę na dosyłanie informacji handlowych cofnąć poprzez zamknięcie Konta podstawowego.

I.ii. Definicje
Serwis DivingLog (w skrócie DivingLog lub divinglog.pl) – Aplikacja internetowa świadcząca
usługi informacyjne dla płetwonurków drogą elektroniczną przy użyciu przeglądarki
internetowej.
W szczególności pozwala na zbieranie, przetwarzanie i publikowanie informacji o
nurkowaniach odbytych przez użytkowników oraz statystykach tych nurkowań. Dostęp do
informacji opisany jest w punkcie IV.Prywatność i poufność
Administrator - Podmiot gospodarczy świadczący usługi w zakresie tworzenia, rozwijania,
utrzymania i zarządzania serwisem DivingLog. Dane administratora to:
ABSTRACT Konrad Bałabuch
ul. Królowej Jadwigi 9
22-600 Tomaszów Lubelski
E – mail: admin@divinglog.pl
Użytkownik – Osoba korzystająca z Serwisu DivingLog. Użytkownik może być anonimowy
(z ograniczonym dostępem do serwisu), lub zarejestrowany i zalogowany wyłącznie
prawdziwymi danymi (jest to konieczne dla dobrze pojętego dobra społeczności nurkowej
oraz dla prawdziwości danych publikowanych w Serwisie.
Konto - zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu DivingLog przypisanych konkretnemu
Użytkownikowi. Konto posiada unikalny identyfikator – login oraz hasło pozwalające
użytkownikowi na autoryzację w Serwisie – logowanie. Każdy Użytkownik może posiadać
tylko jedno Konto.
Login – Unikalny identyfikator Konta wybrany indywidualnie przez Użytkownika podczas
rejestracji. Służy do identyfikacji Użytkownika w Serwisie, oraz logowania (proces autoryzacji
użytkownika).
Log – rejestr nurkowania prowadzony w Serwisie zawierający: datę nurkowania,
maksymalną głębokość, czas pobytu pod wodą, oraz inne parametry nurkowania podane
przez użytkownika (takie jak – miejsce nurkowania, użyte gazy, wykorzystany sprzęt,
partnerzy nurkowania, planowana dekompresja, opis przebiegu nurkowania, itp)
Hasło – Użytkownik podczas rejestracji definiuje własne hasło, które znane jest tylko jemu.
Hasło jest bezpiecznie szyfrowane w bazie Serwisu i wraz z Loginem pozwala na określenie
tożsamości Użytkownika, tym samym otwarcia dostępu do części prywatnej Użytkownika w
Serwisie. Hasło nie jest znane administratorowi serwisu, co za tym idzie administrator nie
może go dla Użytkownika ustawić/zmienić.
Funkcjonalność – zbiór funkcji dostępnych w Serwisie pozwalających na realizację
pewnego zadania. Funkcjonalnością jest np. operacja wprowadzenia Loga nurkowania, lub
wykres częstotliwości nurkowania użytkownika w kolejnych latach.
Konto Premium – konto którego właściciel wykupił usługę „Premium” pozwalającą na
korzystanie z dodatkowych Funkcjonalności serwisu. Usługa jest czasowa, a zakres
dostępnych Funkcjonalności może ulegać zmianom.
Moderator – Użytkownik uprzywilejowany. Posiada uprawnienia do edycji, zatwierdzania
danych wprowadzonych przez innych użytkowników o akwenach, nurkowiskach, klubach i
bazach nurkowych, itp. Uprawnienia przyznawane są moderatorowi dla konkretnego rejonu.
Nie posiada uprawnień do wglądu, edycji danych użytkowników, logów, profili większych niż
te wynikające z bycia zwykłym użytkownikiem.

Administrator Klubu Nurkowego, Bazy Nurkowej – Użytkownik, który (po weryfikacji jego
uprawnień w odniesieniu do danego klubu lub bazy) od Moderatora lub Administratora
Serwisu otrzymał uprawnienia do administrowania danymi i informacjami o konkretnym
klubie nurkowym lub bazie nurkowej, w szczególności usługami świadczonymi przez kluby i
bazy nurkowe, cenami tych usług.
REGULAMIN SERWISU – niniejszy regulamin, który zostaje zaakceptowany przez
Użytkownika przed rejestracją Konta lub poprzez korzystanie z Serwisu Uczestnictwo w
DivingLog
Uczestnictwo w Serwisie DivingLog.pl jest dobrowolne.
Wszystkie konta Serwisu są personalne, a imię i nazwisko Użytkownika jest prezentowane w
Serwisie w odsłonach publicznie dostępnych.
Podstawowe konto uczestnictwa w Serwisie JEST I BĘDZIE BEZPŁATNE.
Konta Premium są odpłatne, a abonament obejmuje określony okres czasu. Jeżeli nie
zapisano inaczej jest to okres 1 roku od dnia zakupu konta Premium.
Dodanie uprawnień Konta Administratora Klubu Nurkowego oraz Bazy Nurkowej wymaga
potwierdzenia powiązania Użytkownika z danym Klubem lub Bazą odpowiednimi
dokumentami poświadczającymi tytuł prawny do prowadzenia danego klubu czy bazy.

II. Zobowiązania Użytkownika
Użytkownik akceptując regulamin i rejestrując się w Serwisie DivingLog zobowiązuje się do
wprowadzania tylko prawdziwych informacji.
Zabronione jest umieszczanie informacji, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały
niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem a w szczególności obraźliwe, wulgarne,
obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś
uczucia, godzące w czyjąś własność, naruszające jakiekolwiek dobra osób trzecich.
Użytkownik zobowiązany jest przy wpisywaniu informacji do Serwisu Divinglog do
wpisywania ich w sposób zgodny ze strukturą Serwisu Divinglog, celem i przeznaczeniem
danej rubryki, do której wpis jest wprowadzany., Dla przykładu nie wolno wprowadzać opisu
bazy nurkowej w opisie akwenu nad którym położona jest baza, itp.
Wszelkie opinie muszą być prawdziwe, zgodne z przekonaniem i doświadczeniem
Użytkownika. W szczególności opinie o Klubach, Bazach, czy Instruktorach Nurkowania
muszą być oparte na doświadczeniach użytkownika i uzasadnione argumentami, faktami.
Opinie niezgodne z poprzednim zapisem będą usuwane lub zmieniane przez Moderatora lub
Administratora, a konto użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte
Użytkownik dokonując jakiegokolwiek wpisu w Serwisie Divinglog dokonuje tego na własną
odpowiedzialność.

III. Zobowiązania Administratora Serwisu DivingLog
Jakość serwera - Serwis DivingLog umieszczony jest na serwerze renomowanego
producenta rekomendowanym do tego typu aplikacji internetowych.
Legalność oprogramowania - administrator zobowiązuje się do tworzenia serwisu
używając oprogramowania typu „open source” oraz programów na które posiada licencje.
Aplikacja serwisu stworzona jest przez Administratora lub dla Administratora przez osoby lub
firmy posiadające odpowiednie kwalifikacje i kompetencje.
Zabezpieczenie danych – administrator zobowiązuje się do robienia cyklicznych backupów
bazy danych (kopii bazy), co w przypadku poważnej awarii sprzętu, oprogramowania lub
ataku hakerów pozwoli na odzyskanie wszystkich danych z momentu tworzenia backupu. W
takim przypadku utracone zostaną tylko dane wprowadzone od czasu backupu do
czasu wystąpienia problemu – dla typowego użytkownika oznacza to utratę np. 2
logów nurkowań z ostatniego tygodnia), za co administrator nie odpowiada.
Zabezpieczenie połączenia – administrator zabezpiecza połączenie (przed podsłuchem)
pomiędzy przeglądarką użytkownika i serwerem Serwisu DivingLog bezpiecznym protokołem
SSL z wiarygodnym Centrum Certyfikacji dla wszystkich stron serwisu w których użytkownik
wprowadza lub odczytuje informacje osobiste. W szczególności logowanie do serwisu
login/hasło, profil użytkownika, edycja logów nurkowań, itp.
Strony informacyjne mogą, ale nie muszą mieć zabezpieczonego połączenia ze względu na
specyfikę danych (ich ogólną dostępność).
Oznaczenie informacji potwierdzonych – Administrator Serwisu DivingLog zobowiązuje
się do wyraźnego oznaczenia informacji potwierdzonych, tym samym odróżnienia ich od
informacji podanych dobrowolnie przez innych Użytkowników. Chodzi tu w szczególności o
Certyfikaty Nurkowe innych użytkowników.

IV. Prywatność i poufność
1. Użytkownik rejestrując się w Serwisie DivingLog lub korzystając z Serwisu Divinglog
wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez
Administratora w celach zgodnych z Regulaminem Serwisu.
2. Serwis Divinglog zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów prawa.
3. Serwis Divinglog zgłasza Zbiór Danych Użytkowników do rejestracji Generalnemu
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych jest
Administrator DivingLog.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak
również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu
realizacji celów zapisanych w Regulaminie Serwisu oraz rozliczenia usług w ramach
Konta Premium.
5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania
danych takich jak imię, nazwisko uniemożliwia realizację usługi w ramach Pakietu
Premium oraz uprawnia Moderatora/Administratora do zablokowania i usunięcia
Konta. Użytkownik aktywnego Konta ma prawo dostępu do treści swoich danych
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oraz ich poprawiania. W przypadku Konta zablokowanego konieczny jest kontakt z
Administratorem.
Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz używania Serwisu są
wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem
przez Administratora lub Moderatora oraz do innych czynności związanych z
wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. Dane te mogą
służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin
Serwisu i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również
do przesyłania Użytkownikom przez Administratora Serwisu informacji o
Administratorze Serwisu i świadczonych przez niego usługach.
Dane Użytkowników mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym
do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym
organom wymiaru sprawiedliwości.
Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych
osobowych, usunięcia danych osobowych ze zbioru danych (co wiązać się może z
niemożliwością korzystania z Serwisu Divinglog).
Użytkownik tworząc Konto w Serwisie Divinglog w ramach pakietu podstawowego
wyraża zgodę akceptując warunki Regulaminu na dosyłanie mu na adres e – mail
podany w serwisie lub na Konto Użytkownika informacji handlowych (reklam),
newsletterów, itp.
Administratora lub podmiotów współpracujących z
Administratorem. W ramach odpłatnego konta Premium Użytkownik decyduje
odrębnie o otrzymywaniu lub nie ww. informacji handlowych.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do
pozyskania danych użytkowników i ich postów.
Użytkownik w profilu ma możliwość ustawienia poziomu prywatności jego logów,
statystyk i innych informacji od Publicznego – każdy nawet nie zalogowany
użytkownik Serwisu ma wgląd do jego logów i/lub statystyk, po Prywatny – na tym
poziomie prywatności tylko właściciel ma wgląd do swoich informacji.
W każdym poziomie prywatności Logów – dane z nich wynikające są pokazywane
jako dane statystyczne na stronach Serwisu. Jednak w przypadku ograniczenia
dostępu do Loga nie jest prezentowane Imie, Nazwisko, zdjęcie profilowe nurka
(użytkownika – właściciela), nie jest prezentowany opis nurkowania. Nie ma też
możliwości obejrzenia szczegółów Loga nurkowania.
Podstawowe dane użytkownika (Imię, Nazwisko, zdjęcie profilowe, poziom
wyszkolenia) prezentowane są na formatkach wyboru partnera nurkowania,
instruktora, itp. w celu umożliwienia identyfikacji użytkownika, jako np. partnera
nurkowego, czy instruktora prowadzącego szkolenie, znajomego, itp.Każdy
Użytkownik rejestrując się w Serwisie Divinglog wyraża zgodę na ujawnienie jego
danych lub wizerunku – ujawnionych w Serwisie w ramach Serwisu.
Imię i nazwisko użytkownika, oraz jego zdjęcie profilowe może zostać
zaprezentowane w różnego rodzaju zestawieniach statystycznych (np. użytkownik o
największej liczbie zalogowanych nurkowań, najgłębiej/najdłużej nurkujący
użytkownik, itp.) tylko jeśli użytkownik nie ograniczy dostępu do jego statystycznych
danych o nurkowaniach w swoim profilu. W przeciwnym wypadku oznaczony będzie
jako „anonim”.

V. Odpowiedzialność za informacje i dane prezentowane w
Serwisie
Użytkownicy są odpowiedzialni za wszystkie wpisy ujawniane w Serwisie. Umieszczenie
własnych danych, fotografii, historii nurkowań oznacza zgodę na ujawnienie ich wobec
innych Użytkowników Serwisu (Serwis działa m.in. jako portal społecznościowy nurków,
którzy dzielą się swoją pasją i doświadczeniem umieszczając dane w Serwisie dobrowolnie).
Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki kojarzenia nurków do
wspólnych nurkowań, jak i kojarzenia Klubów Nurkowych, Instruktorów, Przewodników
Nurkowych z użytkownikami serwisu. Informacje podane przez Serwis o Certyfikatach
potencjalnych partnerów nurkowania nie muszą być potwierdzone i w interesie użytkownika
jest weryfikacja tych dokumentów przed ewentualnym wspólnym nurkowaniem.
Administrator Klubu Nurkowego i Administrator Bazy Nurkowej ponosi całkowitą
odpowiedzialność za informacje podane przez niego i opisujące Klub lub Bazę, której jest
reprezentantem. Serwis DivingLog nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualności tych
informacji, jednak deklaruje się do wyjaśnienia zgłoszonych przez użytkownika rozbieżności
ze stanem faktycznym oraz zobowiązania Administratora Klubu Nurkowego lub
Administratora Bazy Nurkowej do poprawienia informacji.

VI. Publikacje w DivingLog
Użytkownik wprowadzający publikację do Serwisu DivingLog jest autorem lub właścicielem
praw autorskich artykułu, o ile publikacja podlega ochronie prawnej. Umieszczenie publikacji
w Serwisie Divinglog jest dobrowolne i nieodpłatne. Autor publikacji decyduje, czy ją
zaprezentować w Serwisie Divinglog czy nie.
Publikowane artykuły dotyczą tematów związanych z nurkowaniem.
Publikacje powinny mieć charakter informacyjny lub edukacyjny i nie mogą naruszać praw
osób trzecich.
Publikacje w DivingLog nie mogą być kryptoreklamą.
Jeżeli Użytkownik reprezentuje Klub Nurkowy lub Bazę Nurkową informacja o autorze i jego
pracodawcy może zostać zamieszczona w stopce Publikacji wraz z linkiem do strony
internetowej Klubu/Bazy.
Artykuły opublikowane w Serwisie DivingLog mogą zostać usunięte przez Moderatora bez
podania przyczyny.
Autor artykułu może go w dowolnym momencie usunąć z Serwisu DivingLog.
SERWIS DIVINGLOG NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI ZAWARTE W
PUBLIKACJACH UŻYTKOWNIKÓW.
Administrator w żaden sposób nie zezwala na kopiowanie publikacji, oraz wszelkiego rodzaju
informacji z Serwisu Divinglog. W przypadku gdy osoba korzystająca z Serwisu Divinglog
chciałaby skorzystać z publikacji w Serwisie obowiązana będzie do uzyskania stosownej
zgody autora.
Informacje wprowadzone do Serwisu Divinglog mogą być wykorzystywane w sposób
dowolny przez Administratora lub Moderatora. Informacje te mogą być poprawiane,
skracane, zmieniane, umieszczane w innych miejscach Serwisu Divinglog, itp.

VII. Reklama w DivingLog
Serwis DivingLog prezentuje reklamy klientów Serwisu oraz reklamy firm współpracujących z
Serwisem. Za treści żadnych reklam Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
Administrator pozostawia sobie prawo do odmowy prezentowania reklam klientów bez
podania przyczyny.

VIII. Prawa autorskie
Właścicielem praw autorskich Serwisu DivingLog, nazwy, logo, formuły jest Administrator.
Właścicielem danych personalnych Logów Użytkowników pozostają Użytkownicy.
Administrator pozostaje właścicielem statystyk policzonych na podstawie logów
użytkowników. W szczególności parametry nurkowisk (widoczność, temperatura wody, itp.)
Informacje te nie mogą być powielane i publikowane bez pisemnej zgody Administratora.
Jeżeli jakaś zawartość informacyjna serwisu pochodzi z innych źródeł (internet, publikacje,
książki) informacja o źródle zapisana jest w stopce. Właścicielem tej informacji jest autor
źródła i może w dowolnej chwili domagać się zmiany lub usunięcia takiej informacji.

IX. Odstąpienie od umowy
W terminie 10 dni od założenia Konta Premium (chwila zawarcia umowy o świadczenie
usług w ramach Konta Premium) Użytkownik nie będący przedsiębiorcą może odstąpić od
umowy świadczenia usług w ramach Konta Premium bez podania przyczyn poprzez złożenie
stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie wiadomości elektronicznej za pośrednictwem Serwisu lub na wskazany
na stronie www Serwisu adres email lub pisma na wskazany na stronie www Serwisu adres
korespondencyjny. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli
przystąpił on do korzystania z usługi w ramach Konta Premium.

X. Ceny usługi Konta Premium
Ceny i zasady zapłaty za usługę konta Premium publikowane są w cenniku dostępnym
na stronie Serwisu. Okres obowiązywania cennika jest określony w cenniku.

XI. Reklamacje dotyczące usługi Konta Premium
1. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić Administratora o dostrzeżonym błędzie w
działaniu Systemu i może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym
Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie
z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej za pomocą
formularza kontaktowego umieszczonego na stronie serwisu przesłanego następnie
na adres e-mail wskazany przez Serwis. Reklamacja powinna zawierać co najmniej
nazwę, pod jaką Administrator występuje w Serwisie oraz opis zgłaszanych
zastrzeżeń.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed
rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej
uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w
prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia
reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Użytkownika
dostępny w Serwisie lub podany przez Użytkownika.

XII. Postanowienia końcowe
XII.i.

Dostępność regulaminu

Regulamin
dostępny
jest
na
stronach
Serwisu
DivingLog
http://divinglog.pl/divinglog/regulations/regulaminDivingLog.pdf

XII.ii.

pod

adresem:

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla umowy między Użytkownikiem i Administratorem, której
przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu DivingLog na
warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z
usługami świadczonymi przez Serwis DivingLog będą rozstrzygane przez właściwy sąd w
Warszawie..

XII.iii.

Odpowiedzialność Serwisu DivingLog

Staramy się utrzymać Serwis DivingLog.pl działającym nieprzerwanie, bezbłędnie i
bezpiecznie. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za awarie sprzętu (serwera, sieci
dostępowej), ani oprogramowania - zarówno platformy jak i wytworzonej przez nas aplikacji
serwisu. Użytkownik godzi się na używanie serwisu „jakim jest” tym samym zwalniając
twórców i administratora DivingLog z wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane
brakiem dostępności Serwisu, lub jego niewłaściwym działaniem, chyba że przepisy
powszechnie obowiązującego prawa będą stanowić inaczej.

XII.iv.

Dostępność Serwisu DivingLog

Administrator dokłada najwyższych starań, aby serwis dostępny był nieprzerwanie.
Jednocześnie zastrzega potrzebę „przerw utrzymaniowych” w dostępności. O planowanych
przerwach dłuższych niż 1h Administrator zobowiązuje się powiadamiać użytkowników
stosownymi komunikatami.
Administrator nie bierze odpowiedzialności za przerwy wynikające z awarii, zarówno sprzętu,
jak i oprogramowania. Administrator zobowiązuje się doprowadzić do naprawienia awarii i
przywrócenia działania Serwisu jak tylko będzie to możliwe.

XII.v.

Zmiany regulaminu

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Serwisu DivingLog o czym
poinformuje użytkowników stosownym komunikatem na stronach serwisu. W przypadku
zmiany Regulaminu Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu Divinglog.

XII.vi.

Usunięcie użytkownika

Usunięcie Użytkownika z Serwisu DivingLog może nastąpić na wniosek Użytkownika lub z
powodu złamania postanowień Regulaminu.
W obydwu przypadkach z przyczyn technicznych, oraz spójności danych, w bazie serwisu
pozostaną anonimowe informacje o logach nurkowań użytkownika. Pozostaną również
powiązania z logami partnerów nurkowania użytkownika, jeśli takie występują. Konto
użytkownika zostanie wyłączone, a wszelkie informacje profilowe poza identyfikacyjnymi
zostaną usunięte z bazy Serwisu.
W przypadku usunięcia z powodu złamania postanowień regulaminu przez Użytkownika
zostanie on uprzednio wezwany do poprawy i poinformowany o skutkach braku
dostosowania się do regulaminu.
W przypadku poważnego złamania postanowień regulaminu Użytkownik zostanie jedynie
poinformowany drogą e-mailową o przyczynach usunięcia i usunięty w trybie
natychmiastowym.
Podobne wykroczenie względem regulaminu innego użytkownika, który nie został usunięty z
serwisu nie jest powodem do wstrzymania procedury usuwania użytkownika.
W przypadku usunięcia Użytkownika z Serwisu Divinglog z powodu złamania Regulaminu
Użytkownik ten nie będzie uprawniony do założenia nowego Konta w Serwisie Divinglog,
chyba że uzyska indywidualną zgodę Administratora. Użytkownik uprzednio usunięty, który
będzie ukrywał swoje prawdziwe dane w Serwisie Divinglog celem obejścia zakazu, będzie
ponownie usunięty w razie wykrycia takiego postępowania.

