REGULAMIN
CENTRALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU GOLFA
„PZG EAGLE”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy „Regulamin Systemu EAGLE” określa warunki korzystania przez
Użytkowników z Systemu EAGLE, a w szczególności: prawa i obowiązki Usługodawcy i
Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, zasady
świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z tych Usług przez
Użytkowników, zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu
świadczenia Usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych osób
fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Systemu EAGLE tym samym
przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść niniejszego Regulaminu. Każdy
Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu i przyjmuje do wiadomości, że
nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować zastosowaniem sankcji określonych w
Regulaminie.
§2
DEFINICJE
Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej,
należy rozumieć w następujący sposób:
a) Regulamin – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.
b) Usługodawca - rozumie się przez to Polski Związek Golfa z siedzibą w Warszawie,
LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem
KRS 00001172289.
c) System teleinformatyczny – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą
urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i
przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia
końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

d) System - rozumie się przez to system informatyczny należący do Usługodawcy,
umieszczony pod adresem http://eagle.pzgolf.pl/.
e) Użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usługi
świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem i w zakresie ustalonym przez Usługodawcę, w
szczególności Użytkownikiem jest podmiot, którego dane zostały zarejestrowane
w Systemie.
f) Użytkownik Aktywny – Użytkownik, który na podstawie umowy zawartej z
Usługodawcą ma uprawnienia do korzystania z Systemu.
g) Organizator Turniejów - Użytkownik Aktywny, który organizuje turnieje golfowe, i
w związku z tym ma szczególne uprawnienia nadane mu przez Usługodawcę w
zakresie korzystania z Systemu tj. przetwarzania danych osobowych
Użytkowników, którzy wyrazili wolę uczestnictwa w danym turnieju.
h) Klub Golfowy - Użytkownik Aktywny, który zrzesza członków klubu
(Użytkowników), i w związku z tym ma szczególne uprawnienia nadane mu przez
Usługodawcę w zakresie korzystania z Systemu tj. może przetwarzać dane
osobowe członków, których zrzesza, w tym może wysyłać wiadomości
elektroniczne do innych Użytkowników. W ramach każdego Klubu Golfowego
działa Komisja HCP Klubu Golfowego.
i) Komisja HCP Klubu Golfowego – Użytkownik Aktywny, który prowadzi nadzór nad
handicapem członków Klubu Golfowego, i związku z tym ma szczególne
uprawnienia nadane mu przez Usługodawcę w zakresie korzystania z Systemu tj.
może przetwarzać dane osobowe członków Klubu Golfowego (Użytkowników) w
zakresie prowadzenia HCP oraz wysyłania wiadomości elektronicznych.
j) Komisja HCP PZG – Użytkownik Aktywny, który prowadzi nadzór nad HCP
Użytkowników, i związku z tym ma szczególne uprawnienia nadane mu przez
Usługodawcę w zakresie korzystania z Systemu tj. może przetwarzać dane
osobowe członków Użytkowników w zakresie prowadzenia HCP oraz wysyłania
wiadomości elektronicznych.
k) Trener - Użytkownik Aktywny, który jest upoważniony przez Usługodawcę do
prowadzenia kursów nauki gry w golfa oraz egzaminowania na Zieloną Kartę, i w
związku z tym ma szczególne uprawnienia nadane mu przez Usługodawcę w
zakresie korzystania z Systemu tj. może przetwarzać dane osobowe Użytkowników
w zakresie rejestracji w Systemie nowych posiadaczy Zielonych Kart; wykonywanie
w/w czynności przez Trenera może następować w ramach prowadzonej przez
niego działalności lub w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego
łączącego go z innym podmiotem.
l) Główny Administrator Systemu Eagle – pracownik Usługodawcy lub osoba
działająca na jego rzecz, który jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków
Usługodawcy związanych z administrowaniem Systemem.
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m) Usługa – rozumie się przez to wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną
przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o postanowienia niniejszego
Regulaminu.
n) Informacja Handlowa – rozumie się przez to każdą informację przeznaczoną
bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku
przedsiębiorcy lub Usługodawcy z wyłączeniem informacji umożliwiającej
porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną
osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu
handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w
szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów,
sprzedawców i świadczących usługi.
o) Świadczenie usług drogą elektroniczną – rozumie się przez to wykonanie usługi,
które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów
teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej
obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci
publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
p) Środki komunikacji elektronicznej – rozumie się przez to rozwiązania techniczne, w
tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe,
umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu
transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności
poczta elektroniczna.
q) Konto – rozumie się przez to dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu (podaniu
Loginu i hasła dostępu), miejsce w Systemie, za którego pośrednictwem
Użytkownik korzysta z Systemu w zakresie ustalonym przez Usługodawcę, który
dla określonych kategorii Użytkowników może odrębnie określać przypisane im
funkcjonalności i uprawnień. Użytkownicy Aktywni mogą posiadać w Systemie
więcej niż jedno Konto, do którego mogą być przypisane różne funkcjonalności.
r) Login – rozumie się przez to indywidualną i niepowtarzalną nazwę Użytkownika w
Systemie, jaka została przez niego wybrana na etapie rejestracji w Systemie.
s) Materiały – rozumie się przez to teksty o charakterze informacyjnym,
opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne
oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) przekazane Systemie przez Użytkownika
lub zostały umieszczone w Systemie przez Użytkownika.
§3
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SYSTEMU
1. Do korzystania z usług Systemu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
a) połączenia z siecią Internet,
b) przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersjach 7.0 i wyższych lub Firefox
w wersjach 3.x i wyższych. Przeglądarka powinna akceptować "cookie".
2. Techniczne warunki korzystania z Systemu mają znaczenie dla prawidłowości
funkcjonowania Systemu.
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3. Szczegółowe techniczne wymagania korzystania z Systemu przez Użytkowników
Aktywnych mających dostęp do danych zamieszczonych w Systemie i posiadających
możliwość aktywnego korzystania z Systemu zostaną określone w umowie zawartej z
Usługodawcą.
§4
USŁUGI
1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
2. System EAGLE jest serwisem internetowym, który umożliwia w szczególności:
a) Prowadzenie rejestracji zawodników PZG;
b) Prowadzenie rejestracji graczy posiadających Zieloną Kartę;
c) Prezentację wyników sportowych osiąganych przez zawodników w związku z
uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym w golfie;
d) Prowadzenie statystyki polskiego golfa i prezentacja jej wyników na stronie
internetowej Usługodawcy;
e) Prowadzenie klasyfikacji sportowej polskich golfistów w ramach Rankingu PZG i
prezentacja jej wyników na stronie internetowej Usługodawcy;
f) Obsługę procesu wydawania Zielonych Kart;
g) Obsługę procesu wydawania licencji sportowych (kart HCP) zawodnikom PZG;
h) Obsługę rozliczeń finansowych miedzy Usługodawcą, a Klubami Golfowymi i
Trenerami;
i) Obsługę i prowadzenie HCP zawodników PZG;
j) Gromadzenie danych dotyczących kalibracji pól golfowych zlokalizowanych w
Polsce i zagranicą;
k) Komunikację pomiędzy podmiotami zrzeszonymi w strukturach Usługodawcy, w
zakresie realizacji jego celów statutowych;
3. Usługodawca w ramach Systemu świadczy, w szczególności następujące usługi:
a) utworzenie indywidualnego, unikalnego Konta Użytkownika wraz z przypisanym
do konta funkcjonalnościami;
b) prowadzenie HCP i licencji sportowych zawodników PZG;
c) elektroniczny obieg dokumentacji finansowej pomiędzy Usługodawcą, a Klubami
Golfowymi i Trenerami (PGA Polska);
d) wysyłanie wiadomości elektronicznych do Użytkowników zarejestrowanych w
Systemie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;
e) Tworzenie i prowadzenie turniejów golfowych przy pomocy aplikacji turniejowej.
4. Zakres usług świadczony przez Usługodawcę może ulegać zmianie. Usługodawca
może w szczególności:
a) w każdym czasie dodać lub usunąć poszczególne z świadczonych Usług;
b) wyłączyć lub ograniczyć Użytkownikom poszczególne uprawnienia lub
funkcjonalności, a w szczególności prawo wysyłania wiadomości elektronicznych;
c) zmienić zakres uprawnień przydzielonych poszczególnym Użytkownikom;
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d) zablokować lub usunąć Konto Użytkownika, w szczególności, gdy Użytkownik
narusza postanowienia Regulaminu.
§5
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW
1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z
zastrzeżeniem wyjątków wynikających z Regulaminu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności
konserwacyjne lub związane z modyfikacją Systemu;
b) wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych
związanych z funkcjonowaniem Usług;
c) wysłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników wiadomości
elektronicznych dotyczących jego statutowej działalności;
d) wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników Informacji Handlowych;
e) natychmiastowego usunięcia i/lub zablokowania dostępu do umieszczonych w
Systemie Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, dobrymi
obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, a w szczególności
zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne
oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, inne treści sprzeczne z
prawem jak też treści obraźliwie wobec jakichkolwiek osób lub podmiotów albo
grupy osób lub podmiotów;
f) natychmiastowego zablokowania dostępu do Systemu Użytkownikowi, który
narusza prawo i/lub postanowienia Regulaminu;
g) wykorzystywania Materiałów zamieszczonych w Systemie bezpłatnie na potrzeby
prowadzonej działalności przez Usługodawcę, na co każdy Użytkownik wyraża
zgodę.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych Usług,
narzędzi oraz sposobu działania Systemu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych
w bazie danych Materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Systemu
na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności
związanych z Systemem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne
roszczenia wobec Usługodawcy.
4. Materiały przekazane przez Użytkowników oraz wypowiedzi Użytkowników mogą być
przetwarzane przez Usługodawcę dla potrzeb świadczonych Usług. Użytkownicy
zamieszczając wypowiedzi lub Materiały wyrażają zgodę na przetwarzanie ich dla
potrzeb Usługodawcy.
5. Zakazane jest dostarczanie i zamieszczanie w Systemie przez Użytkownika treści o
charakterze sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Zabronione jest również
wykorzystywanie przez Użytkownika Usług świadczonych w Systemie w sposób
sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste, uczucia, w
tym religijne oraz prawa osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
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6. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania każdego
Materiału, informacji, wpisu, wiadomości email lub komentarza zamieszczonego w
Systemie, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre
obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich. W szczególności
Usługodawca jest uprawniony do usunięcia każdego Materiału, informacji, wpisu,
wiadomości email lub komentarza zamieszczonego w Systemie, w sytuacji, gdy osoba
trzecia wskaże, że umieszczenie tych danych w Systemie narusza jej prawa.
7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących zakłócić
korzystanie z Systemu przez innych Użytkowników oraz powstrzymania się od
jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w
szczególności zbierania i rozpowszechniania danych innych Użytkowników bez ich
wyraźnej zgody.
8. Użytkownik zobowiązuje się korzystając z Usług Systemu w szczególności:
a) nie rozpowszechniać oraz nie umieszczać w Systemie w sposób bezprawny
oprogramowania objętego prawami innych osób;
b) nie rozpowszechniać oraz nie umieszczać w Systemie oprogramowania
przeznaczonego do bezprawnego niszczenia, zmiany, usuwania, uszkadzania,
utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania
automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych,
zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
c) nie rozpowszechniać oraz nie umieszczać w Systemie jakichkolwiek danych
umożliwiających
osobom
nieuprawnionym
dostęp
do
informacji
przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej;
d) nie rozpowszechniać oraz nie umieszczać w Systemie żadnych treści uznawanych
za spamming, za pośrednictwem usług świadczonych w ramach Systemu;
e) nie rozpowszechniać oraz nie umieszczać w Systemie Materiałów naruszających
autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne innych osób;
f) nie rozpowszechniać oraz nie umieszczać w Systemie Materiałów sprzecznych z
prawem lub naruszających dobre obyczaje, w tym Materiałów o treści erotycznej
lub propagującej przemoc;
g) nie rozpowszechniać oraz nie umieszczać w Systemie Materiałów naruszających
dobra osobiste innych osób.
9. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub
wypowiedzi stanowiących lub nie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi
zmianami), umieszczonych w Systemie, wyłącznie w zakresie własnego użytku
osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych w sposób inny dopuszczalne jest
wyłącznie za wyraźną zgodą osób uprawnionych lub na podstawie przepisów prawa
lub niniejszego Regulaminu.
10. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z
wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Systemu, informacji dotyczących
innych Użytkowników, a w szczególności działania polegające na wykorzystaniu
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jakiejkolwiek funkcji Systemu lub informacji uzyskanych za pomocą Systemu do
rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej Informacji Handlowej.
§6
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW
1. Dane Użytkownika umieszczane są w Systemie po złożeniu przez Użytkownika
wniosku o wydanie odpowiednio licencji sportowej PZG (karty HCP) albo Zielonej
Karty.
2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika koniecznych do rejestracji w Systemie
jest dobrowolne.
3. Rejestracja Użytkowania następuje po podaniu wszystkich danych określonych we
formularzu rejestracyjnym. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza,
że:
a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres
mailowy wiadomości elektronicznych generowanych w Systemie, w tym m.in.
powiadomień o przerwach technicznych w działaniu Systemu, zmianach w
Regulaminie Systemu oraz jego nowych funkcjonalnościach;
e) wyraża zgodę na otrzymywanie Informacji Handlowych;
f) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
4. Warunkiem zarejestrowania Użytkownika jest prawidłowe wypełnienie formularza
rejestracyjnego i wyrażenie zgody na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej
wskazany w formularzu wiadomości elektronicznych, w tym także wiadomości
elektronicznych zawierających Informację Handlową.
5. Usługodawca może powierzyć na mocy umowy zwartej z Użytkownikiem Aktywnym,
uprawnienia w zakresie przyjmowania oświadczeń od Użytkowników oraz
wprowadzania ich danych do Systemu. Uprawnienie takie może przysługiwać w
szczególności Klubom Golfowym i Trenerom.
6. W przypadku wskazanym w ust. 5 Użytkownik Aktywny w szczególności zobowiązany
jest do przyjęcia od Użytkownika prawidłowo wypełnionego i podpisanego
formularza rejestracyjnego oraz zgody o której mowa w ust. 3. Użytkownik Aktywny
zobowiązany jest przechowywać oryginał wniosku, a jego wersję elektroniczną (scan)
zobowiązany jest przesłać do Usługodawcy.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wykreślenie Użytkownika z Systemu
uniemożliwia:
a) uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanych przez
Usługodawcę, z jego upoważnienia i pod jego auspicjami;
b) prowadzenie HCP Użytkownika, którego posiadanie jest bezwzględnym
wymogiem uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w golfie.
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8. Użytkownik wyraża zgodę, że w przypadku uczestniczenia przez niego w turniejach
golfowych informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring).
9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uprawnienie do korzystania z
funkcjonalności Systemu jest możliwe po uzyskaniu takiego uprawnienia od
Usługodawcy. W szczególności Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uzyskanie
takich uprawnień może być uzależnione od zawarcia przez Użytkownika pisemnej
umowy z Usługodawcą. Umowa spełniać musi wymagania określone w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
10. Wraz z rejestracją Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz
wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych do Systemu, w tym
Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych w celach
statystycznych, marketingowych, handlowych, oraz dla celów współzawodnictwa
sportowego i dla celów związanych z działalnością statutową Usługodawcy.
11. Administratorem w/w danych osobowych jest Usługodawca - Polski Związek Golfa z
siedzibą w Warszawie, LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79, wpisany do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy pod numerem KRS 00001172289.
12. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych umieszczonych w Systemie jak
również ma prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmiany. W takim przypadku,
należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Usługodawcy bądź za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres organizacja@pzgolf.pl. Usługodawca zobowiązany jest
dokonać stosownej zmiany w terminie siedmiu dni roboczych. Za dzień roboczy
uważa się dni od poniedziałku od piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
13. Jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych umieszczonych w Systemie przez
Użytkowników lub osoby trzecie wymaga uprzedniego zawarcia umowy z
Usługodawcą w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności. Umowa spełniać musi
wymagania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych. Usługodawca ma pełną swobodę w zawarciu takiej umowy lub w
odmowie jej zawarcia. W szczególności w sytuacjach uzasadnionych znaczeniem dla
rozwoju działalności golfowej o charakterze niezarobkowym umowa o przetwarzanie
danych może mieć charakter nieodpłatny.
14. Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje dane z Systemu. W tym celu należy
skontaktować się z Usługodawcą listownie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres organizacja@pzgolf.pl. Usunięcie danych Użytkownika
nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez
Usługodawcę takiego żądania. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku od
piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Użytkownik przyjmuje do
wiadomości, że usunięcie danych Użytkownika z Systemu wywołuje skutki wskazane
w ust. 7.
15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika w
szczególności w przypadku stwierdzenia, że:
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a) Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
b) Użytkownik nie zalogował się do Systemu przez okres 12 miesięcy od ostatniego
zalogowania;
c) Użytkownik korzystając z Systemu narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje jak
też dobre imię bądź interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników.
16. Uprawnienie do korzystania z funkcjonalności Systemu ma Użytkownik Aktywny po
zawarciu przez niego pisemnej umowy z Usługodawcą. Użytkownik Aktywny oprócz
wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy zawartej z Usługodawcą
zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a jego nie
przestrzeganie może doprowadzić, w szczególności do kar przewidzianych w
niniejszym Regulaminie i do rozwiązania umowy zawartej z Usługodawcą.
17. Dane Użytkownika Aktywnego są umieszczane w Systemie po zawarciu przez
Użytkowania Aktywnego umowy z Usługodawcą. Umowa z Użytkownikiem
Aktywnym reguluje w szczególności:
a) zasady dostępu Użytkownika Aktywnego do danych osobowych Użytkowników
zamieszczonych w Systemie;
b) zasady wysyłania w Systemie wiadomości elektronicznych do Użytkowników;
c) osobę Administratora Użytkownika Aktywnego upoważnionego do dostępu do
Systemu i wskazanie innych osób, które w imieniu Użytkownika Aktywnego
uprawnieni są do dostępu do Systemu.
18. Rozwiązanie umowy z Użytkownikiem Aktywnym lub jej wypowiedzenie przez
Usługodawcę skutkuje wyłączeniem przez Usługodawcę dostępu Użytkownika
Aktywnego do Systemu.
§7
KONTO UŻYTKOWNIKA AKTYWNEGO
1. Użytkownik Aktywny ma możliwość uzyskania Konta w Systemie. Konto umożliwia
dostęp Użytkownika Aktywnego do Systemu i jednocześnie umożliwia odtworzenie
historii czynności wykonywanych przez Użytkownika Aktywnego.
2. Użytkownik Aktywny wyznacza Administratora, który jest wyłącznie uprawniony do
dostępu do Systemu w imieniu Użytkownika Aktywnego. Inne osoby mogą w imieniu
Użytkownika Aktywnego mieć dostęp do Systemu, jeżeli taka możliwość wynika z
umowy zawartej przez Usługodawcę z Użytkownikiem Aktywnym.
3. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego
oraz po zawarciu umowy z Użytkownikiem Aktywnym tworzy dla Użytkownika
Aktywnego Konto.
4. Konto utworzone dla Użytkownika Aktywnego umożliwia dostęp do Systemu i
korzystanie z jego zasobów w zakresie ustalonym przez Usługodawcę. Do Konta
Użytkownika Aktywnego przypisane są funkcjonalności, które w szczególności
określają zakres uprawnień Użytkownika Aktywnego do wysyłania w Systemie
wiadomości elektronicznych.
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5. Wskazanie zakresu funkcjonalności z jakich może korzystać Użytkownik Aktywny
może nastąpić poprzez sparametryzowanie danych Użytkowników do których dostęp
będzie miał Użytkownik Aktywny, a w szczególności do których będzie mógł wysyłać
wiadomości elektroniczne.
6. Użytkownik Aktywny zobowiązuje się zapewnić, że nikt poza wyznaczonym przez
niego Administratorem nie ma dostępu do Systemu. Konta nie należy udostępniać
osobom trzecim, a naruszenie takiego obowiązku stanowi ciężkie naruszenie
Regulaminu.
7. Użytkownik Aktywny uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i hasła, które jest
udostępniane Administratorowi. Użytkownik Aktywny zobowiązany jest nie ujawniać
jakiejkolwiek osobie trzeciej Loginu oraz hasła dostępu i ponosi wyłączną
odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia i wykorzystania
przez osoby trzecie. W każdym przypadku skorzystanie przez osobę nieuprawnioną z
Konta Użytkownika Aktywnego po uzyskaniu dostępu za pomocą Loginu i
prawidłowego hasła dostępu jest przez Usługodawcę traktowane jako skorzystanie z
Konta przez Użytkownika Aktywnego.
8. Umowa z Użytkownikiem Aktywnym może przewidywać, że w imieniu Użytkownika
Aktywnego dostęp do Systemu mają dwie osoby, które otrzymują odrębny login i
hasło dostępu. W takim przypadku każde z Kont Użytkownika Aktywnego może
posiadać przypisany różny zakres funkcjonalności.
9. Użytkownik Aktywny zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania
Usługodawcę o dostrzeżonym przez niego nieuprawnionym skorzystaniu z Systemu.
10. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz
Użytkownika Aktywnego nie później niż 5 dni roboczych od momentu utworzenia
Konta. Za dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
11. Użytkownik Aktywny przyjmuje do wiadomości, że uzyskując dostęp do Systemu
uzyskuje również możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a w
szczególności do wysyłania w Systemie wiadomości elektronicznych.
12. Użytkownik Aktywny przyjmuje do wiadomości, że ma możliwość przetwarzania
danych osobowych Użytkowników tylko w zakresie określonym Regulaminem i
umową zwartą z Usługodawcą.
13. Użytkownik Aktywny przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie przez niego danych
osobowych Użytkowników musi nastąpić zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
14. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników Aktywnych danych
osobowych Użytkowników dla celów marketingowych niezwiązanych ściśle z
prowadzoną przez nich działalnością w zakresie golfa na terenie Polski, w tym
zabronione jest wysyłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, które
nie są bezpośrednio związane z prowadzoną z w/w działalnością.
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§8
ZASADY WYSYŁANIA WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNYCH W SYSTEMIE
1. System, ani jakiekolwiek dane umieszczone w Systemie nie mogą być
wykorzystywane przez Użytkowników do jakichkolwiek celów komercyjnych, a w
szczególności do przekazywania Informacji Handlowych, w tym także za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Usługodawca może wykorzystywać dane umieszczone w Systemie do wszelkich celów
komercyjnych, marketingowych, i statutowych, a w szczególności:
a) do promowania gry w golfa oraz stymulowania rozwoju golfa w Polsce;
b) rozpowszechniania Informacji Handlowych.
3. Wysyłanie w Systemie wiadomości elektronicznych do Użytkowników jest możliwie
jedynie przez:
a) Kluby Golfowe, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu;
b) Komisje HCP Klubów Golfowych, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu;
c) Komisję HCP PZG, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu;
d) Głównego Administratora Systemu Eagle.
4. Kluby Golfowe mają prawo do wysyłania w Systemie wiadomości elektronicznych do
Użytkowników wyłącznie w następującym zakresie:
a) Komunikatów związanych z turniejami golfowymi organizowanymi przez Klub
Golfowy (dwa komunikaty przed turniejem golfowym i jeden komunikat po
Turnieju Golfowym) na terenie Polski;
b) Komunikatów zwierających informacje związane ściśle z działalnością sportową
Klubu Golfowego w zakresie prowadzenia i organizowania gry w golfa na terenie
Polski.
5. Komisja HCP Klubu Golfowego ma prawo do wysyłania w Systemie wiadomości
elektronicznych do Użytkowników będących członkami danego Klubu Golfowego
wyłącznie w zakresie spraw HCP.
6. Komisja HCP PZG ma prawo do wysyłania w Systemie wiadomości elektronicznych do
Klubów Golfowych i Komicji HCP Klubów Golfowych wyłącznie w zakresie spraw HCP.
7. Niezależnie od ust. 3 - 6 niniejszego paragrafu Użytkownicy otrzymują komunikaty
systemowe w formie wiadomości elektronicznych, automatycznie generowane przez
System w związku z wprowadzeniem lub zmianą danych Użytkowników w Systemie.
8. Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na otrzymywanie wiadomości
elektronicznych, z wyłączeniem wiadomości wysyłanych przez Usługodawcę za
pośrednictwem Głównego Administratora Systemu Eagle oraz komunikatów
systemowych. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest poinformować
Usługodawcę o wycofaniu zgody na otrzymywanie wiadomości elektronicznych za
pośrednictwem Systemu na adres organizacja@pzgolf.pl. Zablokowanie możliwości
otrzymywania wiadomości elektronicznych następuje po trzech dniach roboczych.
9. Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na otrzymywanie wszystkich wiadomości
elektronicznych, w tym wiadomości elektronicznych od Głównego Administratora
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Systemu Eagle oraz komunikatów systemowych. Wycofanie przez Użytkownika zgody
na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od Głównego Administratora Systemu
Eagle oraz komunikatów systemowych jest równoważne z usunięciem
danych
Użytkownika z Systemu i wywołuje skutki określone w §6 ust. 7 Regulaminu. W takim
przypadku Użytkownik zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o wycofaniu
zgody na otrzymywanie wiadomości elektronicznych za pośrednictwem Systemu na
adres organizacja@pzgolf.pl. Zablokowanie możliwości otrzymywania wiadomości
elektronicznych następuje po trzech dniach roboczych.
§9
ZASADY UMIESZCZANIA MATERIAŁÓW W SYSTEMIE
1. Użytkownicy nie mają prawa do umieszczania Materiałów w Systemie. Użytkownik
może zwrócić się do Usługodawcy o umieszczenie Materiałów w Systemie przez
Usługodawcę, a tym samym upoważnia Usługodawcę do ich bezpłatnego
wykorzystywania, a w szczególności upoważnia Usługodawcę do:
a) zapisywania Materiałów w pamięci komputerowej;
b) publikowania i rozpowszechniania Materiałów w sieci Internet i poza nią, w tym w
formie papierowej;
c) umieszczania Materiałów w bazach danych;
d) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy danego Materiału, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w
dowolnym formacie;
e) zwielokrotnienia Materiałów (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku
audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku
komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu
cyfrowego;
f) dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji
Materiałów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
g) wykorzystania Materiałów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w
całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do
innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
h) publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania
Materiałów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
i) wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem danego Materiału, w tym
przekazywania Materiałów, także odpłatnego, agencjom prasowym i innym
podmiotom prowadzącym podobną działalność;
j) publicznego udostępnianie danego Materiału;
k) wykorzystania Materiałów w celu promocji i reklamy.
2. Użytkownikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za zamieszczone w Systemie
Materiały i ewentualne późniejsze wykorzystanie zamieszczonych Materiałów przez
Usługodawcę.
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3. W razie wątpliwości fakt przekazania Usługodawcy Materiałów celem ich publikacji
do Systemu, rozpowszechniania za pomocą Systemu lub umieszczenia w Systemie
jakiekolwiek Materiałów przez Użytkownika stanowi udzielenie Usługodawcy przez
Użytkownika licencji w rozumieniu przepisów prawa autorskiego na wszystkie pola
eksploatacji. Licencja ta jest nieodpłatna, niewyłączna, nieograniczona czasowo i
terytorialnie oraz zostaje udzielona dla danego Materiału w momencie jego
przesłania do Systemu. Licencja obejmuje prawo do udzielenia sublicencji.
4. Przesyłanie Materiałów przez Użytkowników Materiałów w Systemie dokonywane
jest drogą elektroniczną, po zalogowaniu się Użytkownika w Systemie na Konto.
5. Użytkownik oświadcza, iż osoby uwidocznione na przesyłanych przez nią do Systemu
zdjęciach, których zgoda jest konieczna do publikacji zdjęć, wyraziły zgodę na
publikację swojego wizerunku w sieci Internet, w tym w szczególności na publikację w
Serwisie stosownie do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik
zobowiązany jest przedstawić odpowiednie dokumenty, potwierdzające ww. stan
prawny, na każde żądanie Usługodawcy.
6. Usługodawca swobodnie decyduje o zamieszczeniu Materiałów w Systemie, w
szczególności Usługodawca nie ma obowiązku opublikowania otrzymanych
Materiałów.
7. Ilość Materiałów przekazywanych przez Użytkowników celem ich zamieszczenia w
Systemie oraz czas przechowywania Materiałów w Systemie nie są ograniczone.
Usługodawca zastrzega sobie jednak w przyszłości prawo do wprowadzenia
ograniczeń czasowych, ilościowych i jakościowych.
8. Przekazując Materiały do publikacji w Systemie Użytkownik oświadcza, iż przysługują
mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów, które nie są ograniczone na rzecz
osoby trzeciej lub odpowiednia licencja umożliwiająca zamieszczenie Materiałów w
Systemie stosownie do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
9. Zabronione jest i stanowi rażące naruszenie niniejszego Regulaminu, przekazywanie
do zamieszczenia w Systemie Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem
lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficzne, propagujące
piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych,
wirusy oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu, materiały. Powyższe
ograniczenia odnoszą się do wszystkich typów Materiałów przekazywanych do
publikacji w Systemie.
10. Umieszczenie przez Użytkownika w Systemie Materiałów zawierających treści
sprzeczne z Regulaminem skutkować może usunięciem Użytkownika z Systemu, a w
przypadku Użytkownika Aktywnego rozwiązaniem ze skutkiem natychmiastowym
umowy zawartej z Usługodawcą przez Użytkownika Aktywnego.
§10
ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie
wyświetlenia pierwszego okna Systemu zawierającego treści udostępniane w ramach
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Serwisu i nigdy nie zostaje zawarta później niż z momentem wypełnienia przez
Użytkownika wniosku rejestracyjnego, a w przypadku Użytkownika Aktywnego z
chwilą podpisania umowy z Usługodawcą.
2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w momencie
usunięcia danych Użytkownika z Systemu, a w przypadku Użytkownika Aktywnego z
chwilą rozwiązania umowy z Usługodawcą.
§11
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez
Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Systemu, w szczególności za
konsekwencje podjętych na tej podstawie decyzji.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść prywatnej korespondencji
prowadzonej przez Użytkowników, w tym za wiadomości, których treść narusza
prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść korespondencji wysyłanej przez
Użytkowników Aktywnych. W przypadku jednak zgłoszenia przez Użytkownika faktu
wysyłania wiadomości elektronicznych naruszających postanowienia Regulaminu
Usługodawca może wyłączyć Użytkownikowi dopuszczającemu się naruszeń dostęp
do Systemu.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i
administracyjnej, za wykorzystywanie przez Użytkownika Systemu w sposób
sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Usługodawca, który otrzymał
zawiadomienie lub powziął informacje o bezprawnym charakterze przechowywanych
danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie
ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku
uniemożliwienia dostępu do tych danych.
5. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania
przez Użytkownika z Usług Systemu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub
przepisami prawa;
b) informacje oraz Materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet
przez Użytkownika;
c) utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników
zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itp.) lub też innymi
okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich);
d) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem
okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa,
działania i zaniechania osób trzecich, itp.);
e) podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy
rejestracji Konta;
f) treść komentarzy umieszczanych przez Użytkowników w Systemie;
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g) nieprzestrzegania przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu.

§12
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Systemu
należy zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, login, adres, adres poczty
elektronicznej),
b) opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji,
c) okoliczności uzasadniające reklamację oraz
d) ewentualne żądania.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych od
daty otrzymania reklamacji.
4. Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę o sposobie rozpatrzenia
reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu przez Usługodawcę. Informacja w
powyższym zakresie zostanie przekazana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
§13
POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług,
określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe
niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Użytkownikowi
formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe,
których katalog określony jest każdorazowo we wniosku rejestracyjnym.
2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, a
w szczególności Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych
Użytkownika przez Usługodawcę Użytkownikom Aktywnym i przetwarzanie przez
Użytkowników Aktywnych tych danych w celach marketingowych. Wyrażenie zgody
następuje w momencie podpisania formularza rejestracyjnego.
3. Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania takich danych osobowych,
które są potrzebne do rejestracji Użytkownika w Systemie.
4. Dane osobowe inne niż wskazane powyżej przetwarzane są przez Użytkownika
wyłącznie na życzenie i za zgodą Użytkownika, który samodzielnie decyduje jakiego

15

rodzaju dane zostaną zamieszczone w Systemie. Użytkownik wypełniając formularz
rejestracyjny w polach oznaczonych jako nieobowiązkowe upoważnia Usługodawcę
do przetwarzania tych danych.
5. Ponadto Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników,
przechowywanych przez Usługodawcę, które mogą być przechowywane
bezterminowo, oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z
usługi świadczonej droga elektroniczną, zapisywane w logach systemowych.
Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego
jaki adres IP i kiedy skorzystał z danej usługi, nie są one natomiast zestawiane z
żadnymi innymi danymi osobowymi.
6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o
ochronie danych osobowych.
7. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności
Usługobiorców i ochrony ich danych osobowych. Usługodawca, jako administrator
danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez
Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem
osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację
uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności
prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Zbiór
danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
8. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Usługobiorców) są przez
Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są
wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Serwis używa
"cookies" w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych
potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią
zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści Serwisu oparte są o cookies,
jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja
Usługobiorcy. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub
uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych,
statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników.
9. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do
celów wszelkich celów komercyjnych, marketingowych, i statutowych, a w
szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji handlowych
pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich droga elektroniczną.
10. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, usługodawca ma
prawo przetwarzania danych Użytkownika bez jego uprzedniej zgody w celach
marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
11. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usługi i
niezbędnym do tego zakresie, Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich
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danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich
aktualizacji bądź zmiany.
12. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach
marketingowych, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania
przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych.
13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane podawane przez niego są
informacjami jawnymi, udostępnianymi do wiadomości publicznej w utworzonym na
żądanie profilu Użytkownika. Dane te udostępnione są w sieci Internet oraz mogą być
przez innych Użytkowników kopiowane i wykorzystywane w sposób, za który nie
odpowiada Usługodawca.
14. Użytkownik Aktywny przystępując do korzystania z Systemu zobowiązany jest
wyznaczyć Administratora, który jest wyłącznie uprawniony do korzystania z zasobów
Systemu. Administrator odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszystkich
postanowień w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników. Użytkownik
Aktywny uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników
jedynie w zakresie wskazany w Regulaminie, a nadto zgodnie z postanowieniami
umowy zawartej z Usługodawcą.
§14
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU
1. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkowników
przewidziane są następujące rodzaje sankcji:
a) Upomnienie Głównego Administratora Systemu Eagle;
b) Upomnienie Zarządu PZG;
c) Wyłączenie możliwości wysyłania komunikatów w Systemie na 3 miesiące;
d) Wyłączenie możliwości wysyłania komunikatów w Systemie na 6 miesiący;
e) Wyłączenie możliwości wysyłania komunikatów w Systemie bezterminowo;
f) Kara pieniężna do pięciu tysięcy złotych.
2. O nałożeniu kary decyduje Usługodawca biorąc pod uwagę sposób naruszenia
postanowień Regulaminu przez Użytkownika, a w szczególności Użytkownika
Aktywnego.
3. Usługodawca może nałożyć każdą z wyżej wymienionych sankcji za naruszenie
postanowień niniejszego Regulaminu bez względu na dotychczasowe naruszenia
postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
4. W przypadku uprzedniego ukarania Użytkownika sankcją w postaci wyłączenia
dostępu do Systemu, kolejna sankcją musi być ponownie wyłączenie dostępu do
Systemu.
5. O nałożeniu sankcji określonych w ust. 1 pkt a)-d) decyduje Główny Administrator
Systemu Eagle, nałożona sankcja podlega wykonaniu z chwilą jej nałożenia przez
Głównego Administratora Systemu Eagle. Osoba zainteresowana może odwołać się
od takiej decyzji do Zarządu PZG. Decyzja Zarządu PZG jest ostateczna.
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6. O nałożeniu sankcji określonych w ust. 1 pkt b), e), f) decyduje Główny Administrator
Systemu Eagle, nałożona sankcja podlega wykonaniu z chwilą jej nałożenia przez
Zarząd PZG. Osoba zainteresowana może złożyć do Zarządu PZG wniosek o ponowne
rozpatrzenie takiej decyzji. Decyzja Zarządu PZG wydana wskutek złożenia wniosku o
ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczna.
7. Niezależnie od uprzednio nałożonych sankcji naruszenie postanowień Regulaminu
przez Użytkownika w każdym wypadku może prowadzić do wyłączenia dostępu do
Systemu bezterminowo i rozwiązania umowy o dostępie do Systemu.
§15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane przez Usługodawcę.
Zmiany Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom w postaci ujednoliconego
tekstu Regulaminu umieszczonego na stronie Systemu.
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym w informacji o zmianie
Regulaminu.
3. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu,
bowiem korzystanie z Systemu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza
akceptację przez Użytkownika treści nowego Regulaminu.
4. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian wprowadzonych do Regulaminu powinien
powstrzymać się od logowania do Systemu i zawiadomić o tym Usługodawcę. Brak
akceptacji zmian w Regulaminie będzie upoważnia Usługodawcę do usunięcia Konta
Użytkownika.
5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
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