REGULAMIN
Zawichojskiego Targu Rolnego
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną
za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej gminy - www.zawichost.pl, którego Administratorem
jest Gmina Zawichost.
DEFINICJE:
Serwis
Zakładka (Zawichojski Targ Rolny) na oficjalnej stronie miasta – www.zawichost.pl
Formularz
Kwestionariusz dostępny na stronie Serwisu, którego wypełnienie jest konieczne do zamieszczenia
Ogłoszenia;
Ogłoszenie
Ogłoszenie dotyczące możliwości zaprezentowanie towaru przez Ogłaszającego na warunkach
określonych przez niniejszy Regulamin;

§1
Formularz
1. Warunkiem korzystania z zakładki, udostępnionej w Serwisie przez Administratora, jest
wypełnienie Formularza dostępnego na stronie Serwisu. Zgłoszenia dokonać może wyłącznie
osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności
związanych ze składaniem oświadczeń woli do wykonywania wszelkich praw i obowiązków
tego podmiotu jako Ogłoszeniodawcy.
2. Wypełnienie Formularza polega na dokonaniu wyboru: rodzaju ogłoszenia, kategorii,
określeniu czy ogłoszenie dodawane jest przez przedsiębiorcę, rolnika czy osobę prywatną
i wpisaniu w odpowiednie miejsce następujących danych, podzielonych na dwie poniższe
grupy:
a) Obowiązkowe:
- imię i nazwisko lub firmę;
- miejscowość;
- telefon;
b) Fakultatywne;
- e-mail
oraz podania obowiązkowej treści ogłoszenia w polu Treść Ogłoszenia.

§2
Warunki zamieszczenia ogłoszenia
1. Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne;
2. Ogłoszenia należy przesłać poprzez wypełnienie Formularza drogą elektroniczną, bądź złożyć
w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630
Zawichost.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Ogłoszeniodawcę treści o charakterze bezprawnym,
naruszający dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich.
4. Treść ogłoszenia ustalana jest przez Administratora na podstawie wypełnionego Formularza.
Ogłoszeniodawca odpowiada za treść dostarczonego/przesłanego Formularza,
a w szczególności ponosi odpowiedzialność za zamieszczenie ogłoszenia naruszającego
postanowienia niniejszego Regulaminu oraz prawa osób trzecich. Za treść Ogłoszenia rozumie
się również zamieszczone w ogłoszeniu fotografie;
5. Ogłoszeniodawca, zgadzając się na emisję Ogłoszenia wyraża jednoczesną zgodę na jego
publikację w Serwisie, tj. na stronie internetowej www.zawichost.pl.

§3
Szczegółowe zasady zamieszczania ogłoszeń i odpowiedzialności za treść
1. Użytkownik zamieszczając bezpłatne ogłoszenie zobowiązany jest do sprawdzenia, aby obrót
towarami zamieszczonymi w Serwisie nie naruszał obowiązujących przepisów lub uprawnień
osób trzecich;
2. Administrator nie odpowiada za zgodność towaru z opisem zamieszczonym przez
Ogłaszającego;
3. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub niezwłocznego usunięcia,
lub też edycji treści i/lub relokacji zamieszczonego w Serwisie ogłoszenia jeżeli narusza ono
postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy, a w szczególności gdy ich
treść:
a. wprowadza w błąd
b. narusza dobre obyczaje
c. zawiera zwroty powszechnie uznane za obraźliwe lub szkalujące inne osoby
d. nie stanowi oferty sprzedaży
e. nie pasuje do wybranej kategorii lub podkategorii
f. gdy ogłoszenie wygasło lub jest nieważne

4. Ogłoszenia przesyłane za pośrednictwem Formularza przez Ogłoszeniodawcę nie mogą
zawierać ofert przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności
przedmiotów pochodzących z przestępstwa.
5. Administrator, umożliwiając zamieszczenie ogłoszenia, nie staje się w jakimkolwiek zakresie
stroną transakcji dokonywanych przez Ogłoszeniodawcę z potencjalnymi kontrahentami.
Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a jego
klientem, ponoszą strony tej umowy.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność oraz za
prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Ogłoszeniodawcę, w tym danych
podanych podczas procesu wypełniania Formularza.
7. Administrator umieści w Serwisie wyłącznie fotografie, na których publikację lub modyfikację
Ogłoszeniodawca uzyskał zgodę, lub jest ich autorem.
8. Administrator nie przyjmuje fotografii w przypadku, którym zawierać będą wizerunek
osoby/osób lub inny element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę.
9. Wysłanie fotografii w Formularzu do Serwisu przez Ogłoszeniodawcę stanowi jednocześnie
oświadczenie Ogłoszeniodawcy, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem
określone w świetle, których publikacja zdjęcia w Serwisie jest dozwolona.
10. Wraz z wysłaniem fotografii Ogłoszeniodawca udziela pozwolenia Administratorowi na
modyfikację zdjęć i ich parametrów do celów publikacji na stronie www.zawichost.pl

§4
Ochrona danych i polityka prywatności

1. Ogłoszeniodawca wyrażając chęć publikacji w Serwisie ogłoszeń zobowiązany jest do
zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą administrowania danymi zawartymi
w Formularzu.
2. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest przestrzeganie regulaminu.
§5
Postanowienia końcowe
Administrator chroni dane Ogłoszeniodawców zgodnie z polityką prywatności zawartą w klauzuli
informacyjnej RODO.

