
Regulamin

Postanowienia ogólne.

  

1. Właścicielem serwisu ogłoszeniowego www.noclegowe.info jest firma Findor sp. z o.o.

  

2. Dodanie oferty i jej prezentacja w serwisie www.noclegowe.info jest usługą płatną,

  

3. Wpis w bazie zamieszczany jest na okres: 365 dni, po czym może zostać odnowiony przez
właściciela obiektu noclegowego,

  

4. Materiały zamieszczone w ofertach stanowią własność i pochodzą od osób
zamieszczających oferty, nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez zgody ich
właścicieli,

  

5. Użytkownik ma prawo do modyfikacji oraz usunięcia swojej oferty,

  

6. Zabrania się zamieszczania w ofertach treści pornograficznych, wulgarnych oraz wszelkich
innych treści niezgodnych z prawem oraz netykietą,

  

7. Zabrania się reklamowania innych serwisów oferujących podobne usługi, zamieszczania
zamiast opisów - linków do innych stron, umieszczania linków z numerem referencyjnym,
umieszczania zdjęć z reklamami stron innych niż strona oferenta. Oferty takie będą usuwane z
serwisu,

  

8. Zespół serwisu www.noclegowe.info dokłada wszelkich starań aby prezentowane informacje
były wiarygodne i kompletne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za treść zamieszczonych
ogłoszeń,
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9. Oferty łamiące regulamin będą usuwane z serwisu www.noclegowe.info. Przypadki łamania
prawa na łamach serwisu będą zgłaszane odpowiednim organom.

  

Polityka prywatności.

  

Na stronie naszego serwisu są wykorzystywane pliki cookies. Korzystanie z naszego
serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one
zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym (np komputerze). Jeżeli nie wyrażasz
zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o plikach cookies .

  

Firma Findor sp. z o.o. jako właściciel strony internetowej www.noclegowe.info zobowiązuje się
do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych
osobowych".

  

Zgodnie z tą ustawą nasi klienci mają prawo do wglądu w swoje dane,  do ich poprawiania oraz
wniesienia żądania o zaprzestaniu ich  wykorzystywania.

  

Dane osobowe, które podawane są podczas rejestracji przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu
prezentacji oferty noclegowej.

  

Nasza firma nie wykorzystuje podanych danych do żadnych innych celów, bez wiedzy i zgody
użytkownika serwisu.

  

W żadnym wypadku nie sprzedajemy ich ani też nie udostępniamy osobom trzecim.
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

