
Regulamin Dzienników Budowy

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem  niniejszego  regulaminu  są  warunki  funkcjonowania  i  korzystania  ze 
społecznościowego  Serwisu  internetowego  znajdującego  się  pod  adresem 
www.domywstylu.pl/blog_budowlany/ należącego  do  MTM  STYL  Spółka  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa,  15-227  Białystok,  ul.  Podleśna  14,  wpisaną  do 
rejestru  przedsiębiorców prowadzonego  przez  Sąd Rejonowy  w Białymstoku,  XII  Wydział 
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000394784,  NIP 
5423218654, REGON 200604329, suma komandytowa 50 000 zł, wysokość kapitału 5,6 mln 
zł, w tym określenie praw i obowiązków Uczestników i Administratora Serwisu (MTM STYL).

2. Zapoznanie się z treścią regulaminu i akceptacja jego postanowień jest warunkiem rejestracji  
Uczestnika.  Rejestracja  Uczestnika jest  równoznaczna z zawarciem na czas  nieokreślony 
umowy o korzystanie z Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), zwanej  
dalej „Ustawą”.

3. Przestrzeganie regulaminu przez Uczestnika jest warunkiem korzystania z Serwisu.
4. Rejestracja Użytkownika w Serwisie i prowadzenie dla niego konta są bezpłatne.
5. O treści oświadczeń Administratora Serwisu względem Uczestnika Administrator powiadamia 

poprzez ich zakomunikowanie drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu – umieszczając 
oświadczenie  w  ogólnodostępnym  miejscu  Serwisu  bądź  na  Koncie  Indywidualnym,  bez 
potrzeby posługiwania się podpisem elektronicznym.

6. Przystąpienie do Serwisu jest dobrowolne.
7. Nazwa  Serwisu  oraz  ich  koncepcja,  struktura,  wygląd  graficzny,  oprogramowanie  

i baza zawartych w nich danych podlegają ochronie prawnej.
8. Administrator, wprowadzając nowe opcje funkcjonalne dotyczące Serwisu, może informować 

o nich Uczestników w formie komunikatów zamieszczonych w Serwisie.

§ 2  WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Serwisu: 
a. dostęp do sieci Internet.
b. dostęp do witryn  WWW - przeglądarka  www (rekomendowany Firefox lub Google 

Chrome) z najnowszymi aktualizacjami.
c. możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta email.

2. W Serwisie można zastosować: 
a. następujące formaty plików graficznych: jpg., gif., png.
b. pliki o maksymalnych rozmiarach: 4MB

3. O rozszerzeniu możliwości stosowania określonych formatów lub rozmiarów plików w Serwisie 
MTM STYL powiadamia Uczestników w formie komunikatów dostępnych w Serwisie. Zmiana 
taka nie stanowi zmiany regulaminu.

§ 3 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA 

1. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownik dokonując rejestracji na stronach Serwisu, akceptuje wszystkie punkty niniejszego 

regulaminu  oraz  zgadza  się  na  gromadzenie,  przetwarzanie  i  wykorzystywanie  podanych 
informacji przez MTM STYL w celach marketingowych oraz statystycznych zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.).

3. Użytkownik potwierdza zgodność wprowadzanych danych ze stanem faktycznym.
4. Każdy z Użytkowników dysponuje stałym prawem wglądu do swoich danych i możliwością  

poprawiania ich.

http://www.domywstylu.pl/blog_budowlany/


§ 4 PRAWA AUTORSKIE 

1. Wszelkie  prawa  autorskie  do  całego  Serwisu  oraz  związanych  z  nim  rozwiązań 
technologicznych przysługują MTM STYL.

2.  MTM  STYL  udostępnia  Użytkownikowi  Serwis  w  celu  obsługi  własnego  Dziennika 
Budowy/Bloga w ramach Serwisu.

3. Przetwarzanie,  kopiowanie,  rozpowszechnianie  w  całości  lub  w  części  materiałów 
opublikowanych przez użytkowników w Serwisie bez pisemnej zgody użytkowników stanowi 
naruszenie praw autorskich Użytkownika zgodnie z podstawą prawną - Dz. U. 94 nr 24 poz.  
83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170

4. Użytkownik serwisu zgadza się na publikację tekstów oraz dodanych przez siebie fotografii na 
stronach serwisów należących do MTM STYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

1. Użytkownik  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  Prawa  oraz  ogólnie  przyjętych  zasad 
korzystania z sieci Internet.

2. Użytkownik  oświadcza,  że  przysługują  mu  wszelkie  prawa  autorskie  osobiste  do 
zamieszczonych w Dzienniku Budowy/Blogu  materiałów graficznych  w tym zdjęć,  skanów, 
grafik,  rysunków,  przysługują  mu  wszelkie  konieczne  prawa  do  zamieszczonych  w  blogu 
tekstów oraz publikacji ich w sieci Internet.

3. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie MTM 
STYL w związku z naruszeniem zasad niniejszego regulaminu.

4. Użytkownik  zobowiązuje  się  do  samodzielnego  wprowadzania  i  aktualizacji  wszystkich 
materiałów w Dzienniku Budowy/Blogu przy pomocy dostępnych funkcji po zalogowaniu się 
na swoje konto Użytkownika w Serwisie.

5. Użytkownik zobowiązuje się do nie umieszczania w serwisie zdjęć, grafik, tekstów i innych 
będących  sprzecznymi  z  ogólnie  przyjętymi  normami  obyczajowymi  lub  naruszającymi 
obowiązujące normy prawne.

6.  Użytkownik  zobowiązuje  się  do  nie  umieszczania  reklam  produktów  oraz  tworzenia 
Dzienników Budowy/Blogów wyłącznie w celach reklamowych. Blogi takie będą blokowane lub 
całkowicie usuwane bez informowania właścicieli.

7. Użytkownik  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  Dziennika  budowy/Bloga  budowlanego 
zawierającego treści  dotyczące budowy lub przebudowy budynku lub lokalu mieszkalnego. 
Pozostałe Dzienniki Budowy/Blogi będą blokowane lub usuwane bez informowania właścicieli. 

§ 6 ZAKRES OBOWIĄZKÓW I PRAWA FIRMY 

1. Serwis dostępny jest całą dobę. MTM STYL zastrzega sobie prawo do robienia okresowych 
przerw  technicznych  w  funkcjonowaniu  Serwisu,  związanych  z  obsługą  i  konserwacją 
Serwisu.

2. MTM STYL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty Użytkownika z tytułu 
korzystania z Serwisu.

3. MTM STYL nie ponosi odpowiedzialności  za informacje umieszczone przez Użytkownika i 
inne osoby z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania.

4. MTM  STYL  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  niniejszego  Regulaminu  w  dowolnym  czasie. 
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach Serwisu.

5.  MTM  STYL  zastrzega  sobie  prawo  usunięcia  dowolnego  Dziennika  Budowy/Bloga,  bez 
podania przyczyny.

6. MTM  STYL  dołoży  wszelkich  starań,  aby  działanie  Serwisu  pozbawione  było  wad 
technicznych.

7. MTM STYL  zastrzega  sobie  prawo  do  całkowitego  zaprzestania  udostępniania  Serwisu  i 
zamieszczonych na nim Dzienników Budowy/Blogów bez podania przyczyny po uprzednim 
poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji na stronach internetowych Serwisu. 



§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu 

jest sąd właściwy dla miejsca siedziby MTM STYL.
3. Wszelkie  zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie  z dniem opublikowania  ich na 

stronach Serwisu.
4. Wszystkie uwagi i zapytania związane z Serwisem należy kierować pisemnie na adres e-mail: 

mtm@mtmstyl.pl 


