REGULAMIN SERWISU

Właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem www.madmountain.io jest Mad Mountain sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (00-895), ul. Biała 4 lok. 81, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000630335, NIP: 5272775982, REGON: 364961996.
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
2. Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z ofertą usług świadczonych przez Administratora w tym w
szczególności usług marketingowych, programistycznych oraz w zakresie utrzymania i rozwoju aplikacji.

3. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszych zasad.
§ 2 Definicje

1. Administrator - oznacza Mad Mountain sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-895), ul. Biała 4 lok. 81, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000630335, NIP: 5272775982,
REGON: 364961996.

2. Serwis - oznacza platformę internetową dostępną pod adresem www.madmountain.io, prowadzoną przez
Administratora.

3. Użytkownik - oznacza osobę korzystającą z Serwisu.
4. Użytkownik Zdefiniowany – oznacza osobę, która przesłała do Administratora dotyczące go dane osobowe za
pośrednictwem formularza kontaktowego.
§ 3 Wymogi techniczne

4. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu jest dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana na urządzeniu
Użytkownika przeglądarka internetowa.

5. Administrator zaleca korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w uaktualnionych wersjach: Google
Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer.

6. Administrator oświadcza, że Serwis może zawierać linki oraz kafelki umożliwiające otwarcie innych stron
internetowych. Administrator oświadcza przy tym, że nie ma wpływu na zawarte w tych miejscach treści a
Użytkownik powinien mieć świadomość zagrożeń związanych z korzystaniem z publicznej sieci Internet.
§ 4 Ochrona danych osobowych

7. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych na potrzeby prowadzenia Serwisu jest
Administrator.

8. Administrator stosując odpowiednie zabezpieczenia zapewnia poufność i ochronę danych osobowych
Użytkowników, którzy korzystają z Serwisu.

9. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności dostępnej
tutaj Polityka prywatnosci oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5 Prawa autorskie

10. Wszelkie prawa do Serwisu oraz wszystkich jego elementów (w tym w szczególności utworów w postaci zdjęć,
opisów jak również elementów graficznych, oprogramowania, nazw domen internetowych, układu funkcjonalnego,
innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów), należą do Administratora i
podlegają ochronie prawnej.

11. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści
zawartych w Serwisie.
12. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zawartych
w Serwisie.
§ 6 Odpowiedzialność

1. Administrator zastrzega prawo do wprowadzenia ograniczeń w dostępnie do Serwisu oraz czasowego zawieszenia
świadczenia usług ze względu na przeprowadzane prace modernizacyjne.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu
lub jego poszczególnych funkcjonalności.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika wynikłe na skutek korzystania z Serwisu przy
wykorzystaniu urządzenia nieposiadającego ochrony antywirusowej a także nie jest odpowiedzialny za inne decyzje
podejmowane przez Użytkownika na podstawie treści dostępnych w Serwisie.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika Zdefiniowanego danych niezgodnych ze
stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych.
§ 7 Postanowienia końcowe

13. Administrator zastrzega prawo do modyfikowania Serwisu pod względem jego funkcjonalności oraz dokonywania
innych koniecznych zmian. Zmiany w powyższym zakresie nie stanowią zmiany Regulaminu.
14. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia w Serwisie.
15. Tytuły poszczególnych paragrafów mają jedynie charakter informacyjny i nie mają wpływu na wykładnie
postanowień Regulaminu.
16. Wszelkie sprawy dotyczące Serwisu należy kierować na adres contact@madmountain.io .

17. Prawem właściwym we wszelkich sporach związanych z funkcjonowaniem Serwisu jest prawo polskie.

