Regulamin systemu REN24

W związku z polityką prowadzoną przez firmę ENCOM Sp. z o.o. właściciela systemu
REN24, która dba o utrzymanie wysokiego poziomu usług i dobrej marki, konto
użytkownika podlega następującemu regulaminowi. Jeśli użytkownik kiedykolwiek
naruszy ten regulamin, firma ENCOM Sp. z o.o. może według własnego uznania
upomnieć użytkownika lub zawiesić, albo zlikwidować jego konto.
Czynności zabronione:
•
Zamieszczanie w systemie informacji o jakiejkolwiek zawartości, która ma cechy
oszustwa lub jest sprzeczna z prawem, dokuczliwa, obraźliwa, obsceniczna bądź w
inny sposób niewłaściwa.
•
Celowe rozpowszechnianie wirusów, robaków, elementów wadliwych lub
wprowadzających w błąd, koni trojańskich, uszkodzonych plików ani żadnych
innych elementów szkodliwych lub mylących.
•
Rozpowszechniać treści, które mogą być szkodliwe dla nieletnich.
•
Podszywanie się pod inną osobę albo w inny sposób fałszywie przedstawiać siebie.
•
Nielegalne rozpowszechnianie własności intelektualnej innych osób ani
jakichkolwiek informacji zastrzeżonych bez zgody właściciela.
•
Używanie systemu REN24 w celu naruszenia praw innych osób.
•
Popieranie działań niezgodnych z prawem ani zachęcać do nich.
•
Sprzedawanie, odsprzedawanie ani przekazywanie konta użytkownika systemu
REN24 innym osobom,
•
Usuwanie jakichkolwiek oznaczeń praw autorskich, znaków towarowych ani innych
oznaczeń patentowych zawartych w systemie REN24.
Bezpieczeństwo:
•
Należy niezwłocznie powiadomić administratora systemu REN24
o każdym
naruszeniu zabezpieczeń usług, między innymi o nieautoryzowanym użyciu konta,
hasła użytkownika, klucza lub hasła do klucza.
•
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownik powinien zabezpieczyć klucz oraz
hasło do klucza. Należy tak przyjąć hasła do logowania i hasło do klucza, aby były
trudne do odgadnięcia. Zaleca się stosowanie minimum 8 znaków składających się
z cyfr i liter.
•
Po po zakończeniu pracy z systemem należy koniecznie wylogować się z konta.
Prawa właściciela systemu REN24
•
Rejestracja w systemie przez użytkownika równoznaczna jest ze zgodą na
gromadzenie przez ENCOM Sp. z o.o. danych osobowych. Podanie powyższych
danych jest w sensie prawnym dobrowolne, bez niego nie możemy jednak udzielić
Państwu dostępu do sytemu REN24.
•
ENCOM Sp. z o.o. może na podane w REN24 dane adresowe wysyłać do
użytkownika informacje handlowe i reklamowe.

