Regulamin korzystania z serwisów Pro Progressio

§1. Pojęcia
1.1.

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisów Internetowych Pro Progressio

1.2.

Serwisy Internetowe – strony internetowe należące do Pro Progressio, dostępne pod
domenami proprogressio.pl, outsourcingportal.pl, bssforum.com, bsstour.com,
outsourcingportal.eu, outsourcingstars.pl, eventtiger.eu, outsourcingandmore.eu,
bssindex.com.

1.3.

Pro Progressio - właściciel Serwisów Internetowych, zarejestrowany jako Pro Progressio
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w
Warszawie (ul. Dziekońskiego 1, 00–728 Warszawa).

1.4.

Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisów Internetowych

1.5.

Administrator – oznacza osobę wyznaczoną przez Pro Progressio, odpowiedzialną za
prowadzenie Serwisów Internetowych.

1.6.

Treści - wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z
późniejszymi zmianami) np. informacje tekstowe, graficzne, multimedialne itp.

1.7.

Mailing (newsletter) – wiadomości email wysyłane do Użytkowników, którzy zapisali się
do bazy odbiorców Pro Progressio i wyrazili zgodę na otrzymywanie takich wiadomości.

§2. Postanowienia ogólne
2.1.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisów Internetowych Pro
Progressio przez Użytkowników sieci Internet.

2.2.

Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług udostępnianych w Serwisach
Internetowych Pro Progressio.

§3. Wymogi prawne
3.1.

Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów Internetowych Pro
Progressio jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

3.2.

Uruchomienie Serwisów Internetowych poprzez przeglądarkę internetową lub inną
aplikację jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie
zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

3.3.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym
Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.

§4. Warunki korzystania z Serwisów Internetowych
4.1.

Do korzystania z Serwisów Internetowych przez Użytkowników nie jest wymagane
spełnienie żadnych dodatkowych warunków formalnych poza akceptacją niniejszego
Regulaminu.

4.2.

Brak wyrażenia zgody na poniższe postanowienia wiąże się z utratą przez Administratora
akceptacji na przeglądanie przez Użytkownika zawartości Serwisów Internetowych.

4.3.

Korzystanie z Serwisów Internetowych przez Użytkowników jest nieodpłatne i nie
związane z żadnymi opłatami abonentowymi.

4.4.

Pro Progressio nie udziela żadnego rodzaju gwarancji związanej z użytkowaniem i
sprawnym działaniem Serwisów Internetowych. Pro Progressio nie gwarantuje też, że
wszystkie strony Serwisów Internetowych będą działać bezbłędnie i nieprzerwanie.
§5. Zasady zarządzania Treścią w Serwisach Internetowych

5.1.

Pro Progressio umożliwia nieodpłatne zapoznanie się z Treścią w Serwisach
Internetowych w postaci m.in. materiałów tekstowych, materiałów multimedialnych, plików
do pobrania tworzonych przez Pro Progressio lub firm współpracujących z Pro
Progressio.

5.2.

Pro Progressio zastrzega sobie prawo do zmiany Treści opublikowanych w Serwisach
Internetowych w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub
części informacji, podmiany plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego
wycofania publikowanych treści.

5.3.

Pro Progressio może umieszczać na stronach Serwisów Internetowych linki do stron
internetowych należących lub prowadzonych przez inne podmioty. Łącząc się z taką
witryną należy zapoznać się z zasadami korzystania z tej witryny. Użytkownik przyjmuje
też do wiadomości, że Serwisy Internetowe nie mają kontroli nad zawartością takich
witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały na nich opublikowane.
Zamieszczanie łącz do witryn nienależących do Pro Progressio nie stanowi również
sugestii, że Pro Progressio popiera określoną firmę lub produkty i usługi na niej
wymieniane.

5.4.

Pro Progressio nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam wysyłanych w formie
mailingu do Użytkowników zapisanych do bazy mailingowej przez podmioty
współpracujące z Pro Progressio.

§6. Pobieranie Treści z Serwisów Internetowych
6.1.

Pro Progressio umożliwia Użytkownikowi nieodpłatne pobieranie Treści specjalistycznych
w postaci plików (m.in. PDF, PPT, DOC, XLS, JPG), w tym w szczególności branżowych
raportów tematycznych, raportów z cyklu „Focus On”, elektronicznego wydania
czasopisma Outsourcing&More i wykorzystywania ich na własne potrzeby.

6.2.

W niektórych przypadkach, pobranie wymienionych w punkcie 6.1. plików możliwe jest po
podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, na który zostanie wysłany indywidualny link
umożliwiający pobranie wybranego pliku. W takim przypadku adres e-mail zapisywany
jest do bazy mailingowej Pro Progressio i tworzony jest profil odbiorcy zawierający
podany adres e-mail.

6.3.

Użytkownik ma prawo wykorzystywać części z pobranych treści do własnych potrzeb w
niekomercyjnych projektach pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle, tj. tytule
dokumentu, daty publikacji, autorze oraz wydawcy (Pro Progressio).

6.4.

Niektóre Treści nie są dostępne dla użytkowników z ogólnodostępnych bezpłatnych
skrzynek pocztowych. Pro Progressio zastrzega sobie prawo do udostępniania treści
tylko wybranym odbiorcom posiadającym skrzynki pocztowe w ramach firmowych domen
internetowych.

6.5.

W przypadku czasopisma Outsourcing&More, pełne elektroniczne wydanie dostępne jest
tylko dla płatnych prenumeratorów pisma oraz członków Klubu Pro Progressio. Pozostali
uczestnicy mają możliwość pobrania niepełnej wersji czasopisma z uwzględnieniem
zapisu z paragrafu 6 pkt. 6.4.
§7. Rejestracja w Serwisach Internetowych

7.1.

W ramach Serwisów Internetowych, Użytkownik może dokonać rejestracji bezpłatnego
konta (utworzenia profilu odbiorcy) w celu zapisania się do bazy mailingowej Pro
Progressio i otrzymywania aktualnych informacji w postaci tematycznych newsletterów
lub wiadomości SMS.

7.2.

Utworzenie profilu odbywa się również automatycznie w przypadku pobierania Treści z
Serwisów Internetowych wymagających podanie adresu email, o ile wcześniej nie zostało
utworzone konto dla takiego adresu email.

7.3.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość aktualizacji swoje profilu w Serwisie
Internetowych, w tym uzupełnienie swoich danych, edycji danych istniejących lub
całkowite usunięcie danych z bazy.

7.4.

Edycja profilu umożliwia doprecyzowanie informacji, jakiego typu wiadomości Użytkownik
chce otrzymywać od Pro Progressio.

7.5.

Niektóre strony internetowe w ramach Serwisów Internetowych Pro Progressio
umożliwiają tworzenie odrębnych profili – np. w celu rejestracji na wydarzenia. W takim
przypadku obowiązuje odrębny regulamin dot. konkretnego wydarzenia/serwisu
internetowego.

§8. Przetwarzanie danych osobowych
Wszystkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w oddzielnych
dokumentach „Polityka prywatności Pro Progressio” oraz „Polityka cookies”, dostępnych pod
adresem https://pliki.proprogressio.pl.
Użytkownik ma prawo do zmiany treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia. Więcej
informacji: http://rodo.proprogressio.pl.
§9 Prawa autorskie
9.1.

Wszystkie Treści, tj. materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania
nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisach Internetowych treści, logotypy,
elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje
materiałów oraz opracowania, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych
producentów, dystrybutorów i usługodawców dostępne w Serwisach Internetowych
chronione są prawem autorskim zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z
późniejszymi zmianami). Ochrona prawa własności Pro Progressio dotyczy również
wszelkich materiałów, które Pro Progressio dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną,
w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

9.2.

Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie,
przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o
których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest
dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez
podmiot uprawniony.
§10. Postanowienia końcowe

10.1.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisach Internetowych i jest
dostępny pod adresem https://pliki.proprogressio.pl.

10.2.

Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora w
dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie
Użytkownika. W takim przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego
publikacji w Serwisach Internetowych.

10.3.

Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji,

10.4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
----- KONIEC -----

