Regulamin korzystania z Forum
Inżynierskie Budowlane Pogotowie Ratunkowe PZITB
1. Poniższy regulamin forum dyskusyjnego (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z
usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej wysyłanie pytań za pomocą formularza
kontaktowego oraz umieszczanie komentarzy pod publikowanymi zagadnieniami.
2. Usługa świadczona jest w ramach działalności Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa Oddział w Gliwicach ul. Akademicka 5, pok. 123A, 44-100 Gliwice (dalej “PZITB
O.Gliwice”).
3. Użytkownikiem usługi jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej korzystająca z formularza i/lub forum.
4. Usługa polega na umożliwieniu wysyłania pytań o treści związanej z budownictwem, za
pośrednictwem formularza kontaktowego. Następnie pytanie zostaje przekazane specjaliście
PZITB O.Gliwice, którego odpowiedź publikowana jest na forum. Usługa umożliwia także
dyskusję poprzez komentarze pod wypowiedzią. Wszelkie wypowiedzi powinny spełniać
zasady przedstawione w Regulaminie.
5. Poprzez wysłanie formularza z zapytaniem lub dokonanie wpisu na forum Użytkownik
akceptuje zasady przedstawione w Regulaminie oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.
6. PZITB O.Gliwice zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dalszego
publikowania treści oraz korzystania z forum. Szczególnie ma to zastosowanie w sytuacji
złamania przez Użytkownika Regulaminu.
7. PZITB O.Gliwice zastrzega sobie prawo do nieupubliczniania wypowiedzi Użytkownika.
Szczególnie ma to zastosowanie w sytuacji złamania przez Użytkownika Regulaminu.
8. PZITB O.Gliwice zastrzega sobie prawo do redagowania treści komentarzy i wpisów.
9. Użytkownicy zobowiązani są do publikowania treści tylko i wyłącznie swojego autorstwa. W
sytuacji posłużenia się wypowiedziami innych osób nakazuje się jednoznaczne wskazanie
cytatu w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
10. Użytkownik korzystający z usługi nie może wnosić roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.
11. Użytkownik ma prawo do zrezygnowania z korzystania z usługi w dowolnym czasie.
12. Użytkownicy zobowiązani są do nierozpowszechniania na Forum treści, które mają charakter
bezprawny i które naruszają jakiekolwiek powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
13. Na Forum w szczególności zabrania się:
13.1. Rozpowszechniać treści, które mogą nosić znamiona przestępstwa, m.in. pomówienia i
zniesławienia;
13.2. Rozpowszechniać treści, które naruszają zasady współżycia społecznego;
13.3. Rozpowszechniać treści, które zawierają wulgaryzmy, są obraźliwe lub powszechnie
uznane za nieetyczne;
13.4. Rozpowszechniać treści, które mogą naruszać prawa autorskie;
13.5. Rozpowszechniać danych komputerowych, które mogą zawierać wirusy
komputerowe;
14. Każde wysłane za pomocą formularza pytanie będzie moderowane przez administratora.
PZITB O.Gliwice zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie.
15. Odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz zgłoszeniowy udzielane są przez zespół
inżynierów i specjalistów PZITB O.Gliwice.
16. Forum ma charakter naukowo - dyskusyjny, dlatego wszelkie udzielone na nim odpowiedzi i
rady Użytkownik stosuje na własną odpowiedzialność. PZITB O.Gliwice nie bierze

odpowiedzialności za złą interpretację lub nieprawidłowe wykorzystanie udzielanych
odpowiedzi.
17. Użytkownik ponosi osobistą i wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za
umieszczanie na Forum wypowiedzi naruszających przepisy obowiązującego prawa.
18. PZITB O.Gliwice zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu.

