
Regulamin Serwisu kamienskie.info 

 

§ 1 

 

1. Serwis kamienskie.info prowadzony jest przez Pawła Ukraińskiego, redaktora naczelnego portalu z 

siedzibą w Kamieniu Pomorski przy ul. Wysockiego 12a/7 (dalej: Administrator).  

2. Witryna www.kamienskie.info umożliwia wysyłanie do redakcji wiadomości o aktualnych 

wydarzeniach, spotkaniach, itp. Tym samym, użytkownik przesyłając wiadomość, wyraża zgodę na jej 

publikację. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian oraz niepublikowania przesłanych informacji.  

3. Treść Serwisu kamienskie.info, zdjęcia, użyte znaki towarowe i inne oznaczenia pozostają pod 

ochroną prawa i nie mogą być wykorzystywana przez Użytkowników w celach innych niż wyraźnie 

dozwolone w niniejszym Regulaminie.  

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.  

5. Ocena zgodności postępowania z regulaminem należy do administratora strony 

 

§ 2 

 

1. Witryna www.kamienskie.info umożliwia użytkownikom wypowiadanie się na temat 

publikowanych tekstów i zgłaszania informacji do opublikowania na łamach witryny. 

2. Użytkownik publikuje swoje wypowiedzi i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników. 

Wypowiedzi na łamach portalu publikowane są bez moderacji, akceptowane automatycznie przez 

system po osiągnięciu określonej liczby komentarzy. 

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie wypowiedzi sprzecznych z prawem polskim i 

międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, związanej z 

orientacją seksualną, płcią i wiekiem etc. oraz treści faszystowskich itp.  

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe. 

5. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania bez ostrzeżenia treści, o których mowa w § 2 pkt.3,4 

regulaminu. 

 

§ 3 

 

Kamienskie.info może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki 

„cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z 

przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska 



użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer kamienskie.info na komputerze użytkownika, 

które serwer kamienskie.info może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera 

użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu 

przez nich ze stron portalu kamienskie.info. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób 

obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików 

„cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym 

zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj 

w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej 

przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować 

utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług kamienskie.info. Jednocześnie 

kamienskie.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na 

innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na 

stronach kamienskie.info, (serwisu) 


