
 korzystania ze stron internetowych 

 

§ 1. 

Nota prawna 

Strony jest internetowe są  wizytówką działalności prowadzonej przez Administratora w 

zakresie wskazanym na Stronie. Strony ma charakter informacyjny .  

1 .www.u3wzawiercie.pl/ 

2. https://www.facebook.com/Zawiercia%C5%84ski-Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-
1014243478600208/ 

Na stronie 1,2 Administrator zamieszcza także aktualności związane z prowadzoną przez 

niego działalnością Na stronie 1 jest dostępny także formularz kontaktowy, który pozwala na 

przesłanie dokumentów rekrutacyjnych do Administratorem. Niniejsze Strony nie są sklepem 

internetowym ani innym tego typu serwisem, za pośrednictwem którego byłoby możliwe 

zawarcie bezpośrednio umowy o korzystanie z usług Administratora. Oznacza to m.in. że opisy 

usług, reklamy, zdjęcia, wideo, grafiki i inne materiały reklamowe, cenniki i inne informacje 

dotyczące Administratora zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta.  

§ 2.  

Warunki korzystania ze strony 

Strony są dostępne publicznie dla wszystkich użytkowników Internetu. Korzystanie ze Strony 

jest nieodpłatne oraz powinno odbywać się w sposób zgodny z prawem obowiązującym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym wiążącymi przepisami prawa Unii Europejskiej 

i prawa międzynarodowego – jeżeli ma zastosowanie) i dobrymi obyczajami mając na uwadze 

poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora i innych osób 

korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności 

intelektualnej.  

Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazane jest 

również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.W każdej chwili możliwe jest 

zrezygnowanie z korzystania ze Strony poprzez przejście na inną stronę internetową, zamknięcie 

karty przeglądarki lub przeglądarki internetowej. 

W razie jakichkolwiek problemów, uwag lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony 

prosimy o kontakt z Administratorem korzystając z danych kontaktowych podanych na stronach. 

W opisie zgłoszenia prosimy podać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia 

oraz - jeżeli to konieczne dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa 

zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych. 

 

http://www.u3wzawiercie.pl/


 

§ 3. 

Usługi elektroniczne na stronach 

Na Stronach dostępny jest formularz kontaktowy ułatwiający kontakt z Administratorem 

w celach rekrutacyjnych. Korzystanie z niego jest dobrowolne i nieodpłatne. Osoba chcąca się 

skontaktować z Administratorem może to zrobić także na inne sposoby wskazane na wstępie 

niniejszego regulaminu. 

§ 4. 

Dane osobowe 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony w związku 

z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Administrator. Dane osobowe przetwarzane 

są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w klauzuli  informacyjnej 

http://www.u3wzawiercie.pl/aktualnosci-i-ogloszenia/ 

Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych 

osobowych przez Administratora .Korzystanie ze Strony jest dobrowolne. 

§ 5. 

Prawa autorskie 

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, 

utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Administratora i objęte są 

ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie 

własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie 

wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów 

trzecich. 

§ 6.  

Odesłania 

Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, by po 

przejściu na inne strony zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności tam ustaloną. 

Niniejszy regulamin dotyczy tylko zasad korzystania z niniejszych Stron. 


