Zapisy.info – Regulamin
Aplikacja działa pod adresem www.zapisy.info i prowadzony jest przez M GROUP Sebastian Miotk,
adres: 83-330 Żukowo, ul. Gdyoska 1a, NIP: 5802033513
II. Definicje.
Użytkownik - osoba fizyczna, zakładająca konto na Portalu i korzystająca z jego funkcjonalności.
Organizator – osoba fizyczna, osoba prawna, inna jednostka organizacyjna posiadająca osobowośd
prawną, która na Portalu rejestruje organizowane wydarzenie.
III. Postanowienia ogólne.
Aplikacja umożliwia rejestrację Użytkownika – utworzenie konta, zapisywanie się Użytkownika do
określonego wydarzenia w ramach zarejestrowanych na Portalu wydarzeo, przeglądanie list
uczestników konkurencji sportowych, przeglądanie wyników konkurencji sportowych.
Użytkownik rejestrując się na Portalu tworzy konto, z którego dane takie jak: imię i nazwisko, data
urodzenia, adres mailowy, numer telefonu, miejsce zamieszkania są wykorzystywane przy
Zapisując się do danego wydarzenia Użytkownik akceptuje jej warunki określone w regulaminie danej
imprezy przez jej Organizatora.
IV. Płatności
1. Wysokośd opłaty za uczestnictwo w danej konkurencji sportowej jest określona przez Organizatora
w Regulaminie imprezy.
2. Sposoby płatności za uczestnictwo w danej konkurencji sportowej określa Organizator imprezy.
V. Ochrona danych osobowych
Wypełniając formularz rejestracji podczas zakładania Konta Użytkownika na Portalu, Użytkownik
wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie aplikacji zapisy.info oraz na ich
przetwarzanie dla celów zapisu do danego wydarzenia.
Dokonując zapisu Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie dostępu i przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora danego wydarzenia.
Dane są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez
osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922, obwieszenie Marszałka Sejmu z 13 czerwca 2016 r.).
Użytkownik, który założy Konto ma możliwośd dostępu do swoich danych, ich weryfikacji, modyfikacji
lub wystąpienia o ich usunięcie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich
przetwarzanie są niezbędne do rejestracji Konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialnośd za podanie
nieprawdziwych danych osobowych.
VI. Warunki korzystania z treści udostępnionych na Portalu
Treści zawarte na Portalu są chronione prawem, w tym prawem autorskim obowiązującym na terenie
Polski.
Zabrania się kopiowania, reprodukcji, rozpowszechniania, pobierania, zamieszczania na innych
stronach lub przekazywania jakiejkolwiek z części w/wym. treści w jakikolwiek sposób, tj. technologią
cyfrową, mechaniczną, fotokopii, nagrania lub inną bez uzyskania pisemnej zgody. Nieprzestrzeganie
powyższych warunków i zakazów skutkuje pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej w
maksymalnym jej zakresie.
VII. Postanowienia końcowe
Zapisy w regulaminie wydarzenia organizowanej przez Organizatora, który korzysta z Portalu nie
mogą stad w sprzeczności z zapisami niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych.
Właściciel Portalu uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku
zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia,
zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłośd M GROUP, zmiany cen, zmian
zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych M GROUP. Użytkownik będzie informowany
o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Portal.

