
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem, opisuje on zasady korzystania z Serwisu oraz 
ochrony prywatności i danych osobowych. 

Regulamin serwisu Nieuleczalni.pl 

I Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy Serwisu działającego pod adresem www.nieuleczalni.pl. Serwis 
prowadzony jest przez Fundację Programów Społecznych „ARIA” z siedzibą w Szczecinie, zwaną 
dalej „Administratorem”.
2. Regulamin został utworzony na podstawie art.8 ust. 1 pkt.1 ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, regulując zasady i przywileje Użytkowników w zakresie 
publikowania, korzystania, używania , kopiowania, upubliczniania oraz edytowania Utworów. 

3. Nazwa Serwisu, używane znaki towarowe, a także inne dzieła i Utwory wytworzone w ramach 
uprawnień i obowiązków Administratora podlegają ochotne prawnej, zabraniając dalszemu 
kopiowaniu czy ponownej publikacji w celu rozpowszechniania.
4. W ramach Serwisu udostępniane są treści informacyjne z zakresu ochrony zdrowia. 

5. Korzystanie z treści zawartych w Serwisie nie wymaga rejestracji, jednak jest ona niezbędna do 
wykorzystania wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu.
6. Poniższe wyrażenia, a opisane wielką literą, jeżeli przepis prawa lub niniejszy Regulamin nie 
stanowi inaczej, należy rozumieć następująco: 

• Administrator- podmiot świadczący usługi w Serwisie, inaczej właściciel; 

• Hasło- przypisane do każdego Loginu, indywidualne, w ciągu alfanumerycznym, które wraz

z Loginem pozwalają uzyskać dostęp do konta; 

• Konto- dostępna dla danego Użytkownika po zalogowaniu strona w serwisie, za 

pośrednictwem której Użytkownik wprowadza i zarządza swoimi danymi; 

• Login/ Nick- indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie; 

• Regulamin- niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami; 

• Serwis- Strona internetowa dostępna pod adresem www.nieuleczalni.pl; 

• Utwór/ Artykuł- treści na podstawie przepisów prawa autorskiego, wyrażony słowem, o 

charakterze literackim, naukowym, publicystycznym; 

• Użytkownik- osoba posiadająca Login i Hasło pozwalające na zalogowanie na osobistym 

Koncie w Serwisie. 

II Wymagania techniczne korzystania z Serwisu 

1. Celem korzystania z Serwisu, niezbędne do współpracy jest:
1.1. połączenie z siecią Internet;
1.2. przeglądarka internetowa z aktywną obsługą języka JavaScript oraz włączoną obsługą 
cookies; 1.3. podczas rejestracji- dostęp do poczty elektrowniczej celem zweryfikowania 



adresu. 

III Treści medyczne i farmakologiczne zawarte na Serwisie: 

1. Informacje zawarte na Serwisie nie stanowią porad o charakterze medycznym, lecz o 
charakterze informacyjnym. Treści opublikowane na Serwisie nie należy traktować jako 
porady specjalistyczne czy profesjonalnego poradnictwa medycznego.
2. Przed zastosowaniem proponowanych metod bądź leków należy skontaktować się z 
lekarzem lub farmaceutą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Użytkownik nie konsultujący
się z lekarzem działa wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

IV Prawa i obowiązki 

1. Użytkownik jest uprawniony do: 

• korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

• publikowania Artykułów i załączników o dowolnej, zgodnej z prawem i ogólnymi zasadami 

współżycia społecznego; 

• edytowania Artykułów umieszczonych przez innych Użytkowników w zgodzie z prawem i 

zasadami współżycia społecznego; 

• komentowania umieszczonych w Serwisie Artykułów w zgodzie z prawem i zasadami 

współżycia społecznego; 

• zgłaszania Administratorowi uwag dotyczących funkcjonowania Serwisu. 

2.Wprowadzenie Artykułu do Serwisu jest jednoznaczne z przekazaniem Serwisowi 
wszelkich praw do wprowadzonej treści, dając Administratorowi wyłączne prawo do 
Artykułu, nie obciążając go prawem osoby trzeciej i wadami prawnymi.
3.Administrator jest uprawniony do: 

• edytowania Artykułów umieszczonych w Serwisie; 

• usuwania Artykułów bez podania przyczyny; 

• usuwania komentarzy bez podania przyczyny, gdy te naruszają przepisy prawa lub zasady 

współżycia społecznego; 

• usuwania Użytkowników, którzy naruszają Regulamin; 

• dokonywania zmian w Serwisie; 

• przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej podanej przy rejestracji 

Użytkownika; 

• zamknięcia Serwisu i usunięcia wszelkich Kont, zastrzeżeniem pozostawienia praw 

nabytych Użytkowników; 

• wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie; 



4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, lub osób 
trzecich w zakresie treści i Artykułów i komentarzy. 

V Polityka prywatności 

1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych Serwisu www.nieuleczeni.pl jest 
dokonywana w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, a także z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia. 

2. Użytkownik udziela Administratorowi Serwisu www.nieuleczalni.pl licencji bez 
możliwości jej wypowiedzenia na korzystanie i rozpowszechnianie treści zamieszczonych 
przez Użytkownika.
3. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, w skrajnych przypadkach, adres 
IP oraz dane Użytkownika mogą zostać przekazane organom ścigania. 

VI Postanowienia ogólne 

1. Użytkownik, korzystając z Serwisu akceptuje niniejszy regulamin, wrażając zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych, przedstawionych przy rejestracji,
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku. Użytkownik, który nie 
akceptuje niniejszego regulaminu jest zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia 
Serwisu. 


