Regulamin serwisu
Regulamin serwisu www.konferencje.hotelguru.pl
Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu internetowego
www.konferencje.hotelguru.pl
2. Serwis internetowy o adresie www.konferencje.hotelguru.pl („Serwis”) jest platformą
dedykowaną dla przedsiębiorców i instytucji prowadzoną przez Instytut Rynku Hotelarskiego
M. Dolecka Spółka Jawna, adres: 05-825 Ożarów Mazowiecki, e-mail: hotelguru@irh.pl
(„Operatorem”).
3. Regulamin zawiera zasady korzystania z zawartych w Serwisie materiałów, baz danych:
hoteli i obiektów konferencyjnych („Obiekty”), baz danych usług, baz danych pozostałych
atrakcji. Regulamin zawiera również warunki umieszczania w Serwisie treści (danych,
informacji i zdjęć) oraz warunki świadczenia usług reklamowych na rzecz Obiektów.
4. Spółka jest wyłącznym właścicielem Serwisu, zawartych w nim materiałów redakcyjnych i
baz danych prezentowanych w Serwisie. Zabronione jest dalsze przekazywanie,
odsprzedawanie, modyfikowanie, kopiowanie i udostępnianie jakichkolwiek materiałów i
treści dostępnych w ramach Serwisu z wyłączeniem uprawnień przekazanych przez Spółkę
obiektom do modyfikowania treści wpisów z zastosowaniem unikalnego hasła.
5. Serwis stanowi platformę umożliwiającą świadczenie przez Operatora na rzecz Obiektów
usług marketingowych poprzez prezentację informacji o Obiektach i zdjęć w Serwisie oraz
usług doradczych i handlowych w zakresie pośrednictwa pomiędzy użytkownikami Serwisu a
Obiektami.
6. Warunkiem korzystania z Serwisu przez użytkownika jest akceptacja wszystkich podanych
w Regulaminie warunków. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień
Regulaminu. W zależności od kontekstu określenie użytkownik w Regulaminie oznacza
użytkownika Serwisu – organizatora konferencji zainteresowanego kontaktem z Obiektem
albo przedstawiciela Obiektu.
7. Użytkownicy korzystający z Serwisu zobowiązani są do przestrzegania przepisów
dotyczących ochrony własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
8. Serwis umożliwia uprawnionym użytkownikom – przedstawicielom Obiektów zamieszczanie w Serwisie treści reklamowych dotyczących wyłącznie reprezentowanych
przez siebie obiektów. Użytkownik dodając treści do Serwisu oświadcza, że w stosunku do
treści, które zamieszcza w Serwisie posiada odpowiednie uprawnienia do dysponowania tymi
treściami. Warunkiem samodzielnego zamieszczania treści w Serwisie jest zalogowanie
unikalnym hasłem otrzymanym przez Operatora.
9. Zamieszczenie przez użytkownika treści w Serwisie, w tym zdjęć i logotypów lub
przekazanie ich w tym celu Operatorowi, jest równoznaczne z udzieleniem Operatorowi
nieodpłatnej licencji do korzystania z takich treści w celu ich prezentacji w Serwisie, w tym
wyświetlania, rozpowszechniania i promowania w sieci Internet oraz modyfikowania takich
treści bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody w tym zakresie.
10. Zabronione jest zamieszczenie w Serwisie jakichkolwiek treści mogących naruszać prawa
lub interesy podmiotów trzecich, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub

sprzecznych z przepisami prawa. W przypadku naruszenia praw osób trzecich związanych z
zamieszczaniem treści w Serwisie, lub ich przekazaniem do publikacji w Serwisie,
odpowiedzialność ponosić będzie użytkownik.
11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu
Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem
kompatybilności Serwisu z infrastrukturą techniczną użytkownika.
12. Operator dokłada wszelkich starań, żeby dane prezentowane w Serwisie były aktualne
jednakże nie gwarantuje ich kompletności, aktualności, zgodności lub jakości
prezentowanych w Serwisie informacji.
13. Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Operatora wobec Obiektu lub użytkownika organizatora konferencji zainteresowanego danym Obiektem - za ewentualne roszczenia
użytkownika związane ze świadczeniem usług przez Obiekt. Operator nie ponosi
odpowiedzialności wobec użytkownika za ewentualne niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umów zawartych pomiędzy użytkownikiem a Obiektem, wybranym do realizacji
wydarzenia za pośrednictwem Serwisu.
14. Operator jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie. W przypadku
wprowadzenia zmian Operator zamieści jednolity tekst Regulaminu w Serwisie.

