REGULAMIN INTERNETOWEJ GALERII
„Ludzie Branży Flotowej”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.

4.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestniczenia oraz użytkowania z
internetowej galerii postaci pod nazwą „Ludzie Branży Flotowej” (zwanej dalej „Galerią”)
zamieszczonej na stronie internetowej www.fleet.com.pl (zwanej dalej „Stroną”), w
zakładce pod nazwą „Ludzie Branży”.
Administratorem danych i podmiotem prowadzącym Galerię jest firma Fleet Meetings Sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Orłowskiego 24/1, Numer KRS: 0000338433, Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego NIP: 898-21-65-421 REGON: 021080936. tel. 71/ 3397903 tel./fax. 71/
3397922; e-mail: kontakt@fleet.com.pl (zwany dalej „Administratorem”).
Galeria jest autorską inicjatywą Administratora i stanowi realizację projektu „Ludzie Dekady
Branży Flotowej 2001 – 2011”. Celem prowadzenia Galerii jest stworzenie platformy
internetowej do networkingu i kontaktu, jak również wyróżnienie osób, stworzenie
indywidualnych profili osobowych, które wykazują się wyjątkową osobowością i
zaangażowaniem w rozwój całego rynku flotowego w Polsce, a ponadto przybliżenie fleet
managerom, zarządcom parków i ludziom odpowiedzialnym za zarządzanie samochodami
firmowymi, przedstawicieli dostawców usług.
Galeria prowadzona jest przy użyciu strony internetowej www.fleet.com.pl („Strona”).

II. DEFINICJE
1. Strona – strona internetowa www.fleet.com.pl, na której znajduje się zakładka z Galerią
pod nazwą „Ludzie Branży”.
1. Administrator — podmiot prowadzący Stronę i jego właściciel, którym jest firma Fleet
Meetings Sp. z o.o.
2. Galeria – skatalogowana alfabetycznie baza osób powiązanych z branżą flotową w Polsce,
zbudowana z profili poszczególnych osób na Stronie, w zakładce „Ludzie Branży”.
3. Osoba — osoba, której profil umieszczony został w Galerii przez Administratora.
4. Profil – indywidualny biogram Osoby przedstawiający podstawowe i bieżące informacje
związane z zawodową ścieżką kariery w branży flotowej, zamieszczony w Galerii przez
Administratora.
5. Użytkownik – osoba odwiedzająca Profil osoby zamieszczony w Galerii na stronie
www.fleet.com.pl
III. ZAWARTOŚĆ GALERII
1.

Galerię tworzą Profile, które zawierają informacje o fleet managerach, dyrektorach
administracyjnych, kierownikach transportu, osobach, które na co dzień zarządzają
samochodami firmowymi, dostawcach usług flotowych, a także o niezależnych
ekspertach, autorytetach tej branży, przedstawicielach firm sektora finansowego,
paliwowego, samochodowego usługowego itp.
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2.

Profile są tworzone na podstawie dobrowolnie przesłanych informacji od
zainteresowanych udziałem w Galerii Osób, i zawierają imię i nazwisko Osoby, firmę, w
której Osoba jest zatrudniona, stanowisko, krótki opis życiorysu oraz wizerunek Osoby.

IV. UCZESTNICTWO W GALERII
1.
2.
3.
4.
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6.

7.
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Osoba zgłaszająca swój udział w Galerii oraz Użytkownicy korzystające ze Strony, wyrażają
zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
Galeria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych.
Uczestnictwo i korzystanie z Galerii jest dobrowolne i bezpłatne.
Zgłoszenie Osoby do zamieszczenia swojego Profilu w Galerii jest równoznaczne ze zgodą
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez
Administratora.
Osoby zgłaszające się do Galerii dobrowolnie zgadzają się na opublikowanie swoich zdjęć,
imion i nazwisk, informacji o zatrudniających ich firmach, stanowiskach i życiorysie na
Stronie, w Galerii.
Zgłoszenie Osoby do umieszczenia swojego profilu w serwisie jest możliwe za
pośrednictwem
formularza
dostępnego
na
Stronie
pod
adresem:
http://www.fleet.com.pl/ludzie-branzy/, oraz drogą mailową poprzez adres mailowy
Administratora.
Do Galerii może zgłosić się każdy, kto wyróżnia się swoją postawą lub działalnością w
branży flotowej lub/i miał wpływ na rozwój całego rynku flotowego w Polsce, a ponadto ma
nieposzlakowaną opinię i cieszy się zaufaniem oraz szacunkiem otoczenia.
Zgłoszenia Osób będą na bieżąco weryfikowane przez Administratora, a następnie
publikowane w postaci profilu Osoby na Stronie.
Osoba, której profil znajduje się w Serwisie może żądać usunięcia od Administratora
swojego profilu. Osoba nie może żądać usunięcia profilu osób z nim powiązanych, o ile
profil jest zgodny ze stanem faktycznym i prawnym oraz nie narusza uzasadnionych
interesów Osoby.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA GALERII
1.

2.
3.

4.

Administrator informuje Osobę, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
(rozdz. 3, Art. 24 ust. 1 pkt. 3), przysługuje Osobie prawo wglądu do własnych danych oraz
ich poprawiania.
Administrator informuje Osobę jednocześnie zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych (rozdz. 3, Art. 24 ust. 1 pkt. 4) o dobrowolności podania danych do Galerii.
Administrator w przypadku zmiany danych Osoby nie ponosi odpowiedzialności za brak
ich uaktualnienia w Galerii, jeśli wcześniej Osoba nie poinformuje Administratora o
zaistniałych zmianach.
Administrator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia Osoby do
umieszczenia jego Profilu w Galerii - bez podania przyczyny.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osoba i Użytkownik powinien korzystać ze Strony i z Galerii zgodnie z obowiązującymi w
Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami
niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:
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2. działać w sposób nienaruszający praw Administratora, w tym jego praw do znajdującej się
w Galerii bazy danych Osób,
3. nie podejmować działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Strony,
4. nie pobierać ani kopiować danych ze Strony.
5. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany
przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
6. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Administrator będzie
zobowiązany do udostępnienia Osobom aktualnie obowiązującego Regulaminu.
7. Po ukazaniu się zmian w Regulaminie, Osoba i Użytkownik powinni się z nimi zapoznać,
gdyż korzystanie z Strony po zmianach jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści
Regulaminu przez Osobę i Użytkownika.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o ostatecznym kształcie Strony i
Galerii, z zastrzeżeniem poszanowania prawa, dóbr i uzasadnionych interesów Osób.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. problemy w funkcjonowaniu Galerii, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
b. przerwy w funkcjonowaniu Galerii zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja,
przegląd, wymiana sprzętu) niezależnych od Administratora.
10. Uwagi i reklamacje dotyczące Galerii należy przesyłać listownie pod adres Administratora –
Fleet Meeting Sp. z o.o., ul. Pretficza 40B/1B, 53-407 Wrocław, z dopiskiem "Ludzie Branży
Flotowej” lub mailowo pod adresem kontakt@fleet.com.pl
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