REGULAMIN GŁÓWNY PORTALU GOLDENLOTTO
Wstępne uwarunkowania regulaminowe:
Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portalu
Goldenlotto . Każdy "Użytkownik" serwisu internetowego Goldenlotto , z chwilą wejścia w życie niniejszego
regulaminu ma prawo do wglądu , zmiany lub dysponowania własną bazą danych osobowych, teleadresowych
pozostawionych zgodnie i stosownie do treści ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133
z 1997, a przechowywanych w bazie danych serwisu internetowego Portalu Goldenlotto. Przed rejestracją i
założeniem własnego konta profilowego lub konta serwisowego należy uważnie przeczytać niniejszy regulamin.
Rejestrując się i zakładając konta w serwisie internetowym Portalu Goldenlotto "Użytkownik" potwierdza, że
zapoznał się z jego całą treścią , jest zrozumiały i wyraża zgodę na jego wszystkie zawarte regulaminowe
postanowienia. Korzystając z serwisu internetowego Portalu Goldenlotto, każdy "Użytkownik" jest zobowiązany
do przestrzegania ogólnych zasad regulaminowych i zasad uwarunkowanych poszczególnymi podmiotami
współpracującymi z Portalem Goldenlotto lub wdrożonymi w serwis internetowy Portalu Goldenlotto .
Portal Goldenlotto w ramach tworzenia pełnej odpowiedzialności własnej i każdego Użytkownika lub Uczestnika
w jakichkolwiek przedsięwzięciach podmiotu , wdraża zastosowanie regulaminów współdzielnych ,
obowiązujących na innych znanych i renomowanych Portalach w Polsce i Zagranicą. W tym miejscu , poza
regulaminem wewnętrznym Portalu Goldenlotto mają zastosowanie regulaminy zewnętrzne ( współdzielne)
obowiązujące na innych Portalach znanych i renomowanych w Polsce i Zagranicą . W przypadku , gdy
regulamin wewnętrzny Portalu Goldenlotto nie stanowi przepisu regulaminowego lub prawnego w określonym
podmiocie , każdy regulamin zewnętrzny chroniący prawa Portalu Goldenlotto , Użytkowników, Uczestników
lub osób trzecich jest współdzielny i równoważny z niniejszym regulaminem Portalu Goldenlotto .
Każdy regulamin jest ważny , jeżeli nie stanowi złamania przepisów ustawodawczych R.P. i Zagranicznych ,
przepisów wewnętrznych i zewnętrznych ( m.in. Współdzielnych ) regulujących te przepisy, chroniących dobro
Portalu Goldenlotto , Użytkowników , Uczestników , oraz osób trzecich mających w tym interes prawny.
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Definicje (obowiązujące)
Rejestracja "Użytkownika"
Prawa i obowiązki "Użytkownika"
Uczestnictwo "Użytkownika" w przedsięwzięciach podmiotowych
( tele-turnieje, gry, konkursy , zabawy, czaty, forum , ogłoszenia itp. )
Zakres odpowiedzialności GLO, ważność Konta i kasowanie Kont Użytkowników.
Przedmiot odpowiedzialności i współodpowiedzialności GLO
Potwierdzenie zgodności i danych osobowych osoby pełnoletniej , akceptacja
Przedmiot regulaminowy , regulaminy wewnętrzne , zewnętrzne i stosowne prawne
Dodatkowe zastrzeżenia GLO
Tele-turnieje , gry , konkursy , zabawy , czaty i regulaminy czatów , forum i
regulaminy forum, ogłoszenia i regulaminy ogłoszeń , reklamy , cennik i wszelkie
inne rekomendowane przez Serwis Goldenlotto podmioty i regulaminy
współdzielne publikowane lub rozpowszechniane
Zmiany regulaminu , korespondencja , reklamacje , informacje , kontakt i inne
Postanowienia końcowe
- Definicje (obowiązujące)

Przedmiot regulaminowy – ogólnodostępne uwarunkowania regulaminowe wiążące "Użytkownika" z serwisem
internetowym Portalu Goldenlotto zwanym też dalej "GLO"
Regulamin - niniejszy regulamin
Regulaminy wewnętrzne – regulaminy obowiązujące na Portalu Goldenlotto
Regulaminy zewnętrzne – regulaminy obowiązujące poza Portalem Goldenlotto znanych i renomowanych Portali w

Polsce i Zagranicą , mogące współistnieć i tworzyć wspólność ustawową lub wzajemną z Portalem Goldenlotto, albo
zwanymi też jako "współdzielne".
Stosowne(-y) prawne(y) – regulaminy, decyzje, interesy odpowiednio przeznaczone do określonego podmiotu lub
osób będących zainteresowanych tymi , a nie innymi uwarunkowaniami .
Współdzielny – regulamin współdzielny , współodpowiedzialny , wspólny , ten sam regulamin lub spójność
regulaminowa , tworzący ten sam regulamin lub odnoszący się do tego samego regulaminu czy innego regulaminu na
tych samych , regułach , zasadach , warunkach i prawach , odpowiadający za ten sam albo taki sam regulamin
wdrożony we własny regulamin lub tworzący się jako inny regulamin .
Serwis internetowy – serwis sieci internetowej ogólnodostępnej
GLO – Portal internetowy GOLDENLOTTO lub właściciel Portalu Goldenlotto
Portal Goldenlotto – strony, podstrony i inne podmioty internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci
Internetowych, będące własnością GLO - Portalu Goldenlotto lub zgodnie z prawem , dostępne pod innym adresem
właściciela Portalu Goldenlotto.
Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
korzystającą z Portalu Goldenlotto na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem Portalu
Goldenlotto jeżeli: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; posiada uzyskaną zgodę przedstawiciela
ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; jest reprezentowana przez
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych .
Podmiot (-y ) - Użytkownicy , Uczestnicy , Zwycięzcy , wewnętrzne lub zewnętrzne , strony i podstrony internetowe,
osoby posiadające zdolności do czynności prawnych , sponsorzy i firmy działające lub współpracujące z Portalem
Goldenlotto. Podmiotem mogą być także : czaty, forum, ogłoszenia , gry, tele – turnieje, konkursy, zabawy,
nagrody oraz inne itp. .
Konto profilowe – konto z bazą danych użytkownika
Konto serwisowe – konto użytkownika z szczegółową bazą danych
Rejestracja – dobrowolne założenie konta profilowego lub serwisowego
Zasady uwarunkowane – odrębne , regulowane warunki zasad poszczególnych podmiotów
Administrator - podmiot reprezentujący Portal Goldenlotto , m. in. udostępniający Konta użytkownikom , którymi są
Profile użytkowników z ich bazami danych opisujących osobę określonego Użytkownika.
Profil - zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika,
przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta.
Baza Profili - zbiór informacji i danych użytkowników , z treściami zawartych w Profilach. Baza danych jest
gromadzona i przetwarzana w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą
Użytkownika. . Baza Profili podlega ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawnych .
Adres e-mail – adres elektronicznej skrzynki pocztowej, za pośrednictwem którego Użytkownik lub jakakolwiek inna
osoba może wysyłać i odbierać wiadomości dotyczące m. in. działania serwisów i usług świadczonych przez te serwisy
. Adres e-mail pełni funkcję kontroli bezpośredniej i służy m. in. do rejestracji kont profilowych i serwisowych .
Login/Nick – nazwa jednoznacznie identyfikująca określonego Użytkownika Portalu Goldenlotto

Hasło – ciąg znaków znanych wyłącznie Użytkownikowi , ustalonych według zapisu i wymagalnych w procesie
uwierzytelnienia na Portalu Goldenlotto .
Konto Użytkownika - zbiór danych służący do przekazu informacji , usług i funkcji dostępowych do podmiotów dla
Użytkownika po zarejestrowaniu się Jego z możliwością zmiany konta lub zawartych w nim danych.
Szkody – m. in. wulgarne słownictwo , obelgi , noszące znamiona czynów zabronionych lub nieuczciwej konkurencji ,
naruszające dobre obyczaje, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące dobremu
imieniu lub renomie Portalu Goldenlotto lub jego partnerów, wprowadzające w błąd umyślny lub wskazujący na
umyślny , powszechnie uznane za obraźliwe lub szkodzące interesom osób , wyznaniowych , polityczne lub Państwowe
albo naruszające jakiekolwiek dobro majętne lub jakiekolwiek inne .
Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży lub zawarcia umowy sprzedaży ,
kupna, zamiany, pracy, oferowanych usług itp., zamieszczane w Serwisie, Portalu Goldenlotto .
Towar — rzecz, usługa lub prawa , które mogą być przedmiotem Ogłoszenia .
Akceptacja regulaminu – aktywacja odpowiedniego pola w formularzu rejestracji , zaznajomienie się z całą treścią
niniejszego regulaminu i dobrowolne przyjęcie do wiadomości postanowień niniejszego regulaminu .

II. - Rejestracja "Użytkownika
2.1 Każdy użytkownik Portalu Goldenlotto zobowiązany jest i winien dobrowolnie zarejestrować się .
2.2 Rejestracja użytkownika jest dobrowolna , bezpłatna i zabezpieczona przez podmiot serwera Portalu Goldenlotto .
2.3 Warunkiem założenia "Konta" profilowego lub serwisowego jest przeprowadzenie przez Użytkownika w całości
procedury jego rejestracji. Każdy Użytkownik "Konta" winien zastosować się do wskazówek Administratora .
Wskazówki znajdują się w wstępnych fazach rejestracji na Portalu Goldenlotto , oraz w skrzynce e-mail wskazanej
podczas rejestracji przez Użytkownika .
2.4 Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel
ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika, powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest
wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);
2.5 Dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika lub w zastępstwie przedstawiciela
ustawowego/opiekuna prawnego, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą a :
A ) Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik, a w
przypadku Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub
opiekun prawny takiego Użytkownika;
B ) Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe oraz przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu
Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania (Użytkownik , który nie posiada zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje przez
swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego);
.2.6 Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wyboru Loginu/Nicka , który:
A ) nie jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub nazwiskiem osoby, która nie wyraziła na to zgody i może skutecznie
sprzeciwić się wykorzystaniu tego znaku towarowego lub nazwiska jako Loginu/Nicka przez Użytkownika;
B ) nie wprowadza osób trzecich w błąd co do osoby, do której należy Konto Portalu Goldenlotto (w szczególności

poprzez sugerowanie, że jest się pracownikiem lub współpracownikiem GLO );
C ) nie stanowi słowa/słów powszechnie uznawanego za wulgarne , obraźliwe lub z podtekstem ;
D ) Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od prób wykorzystywania Loginów lub Haseł należących do
innych osób, jeżeli nie wyraziły one na to zgody;
2.7 Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
A ) wszystkie informacje podane przez niego podczas rejestracji są zgodne z prawdą,
B ) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych stosownie do treści ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, przez właściciela Portalu Goldenlotto w celu związanym z funkcjonowaniem
Konta ,a także – w przypadku świadczeń usługodawczych lub reklamowych Konta Użytkownika - w celach
marketingowych, w tym na otrzymywanie od właściciela Portalu Goldenlotto i jego partnerów biznesowych wszelkich
informacji handlowych na podany w bazie danych adres e-mail lub inne dane teleadresowe do kontaktu z
"Użytkownikiem".
2.8 Po dokonaniu rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do własnego "Konta Użytkownika" , którym sam może
dysponować i administrować zgodnie z jego wolą. Warunek bezwzględny stanowi dla użyteczności "Konta" jest , aby
Użytkownik prowadził "Konto" w sposób prawny nie naruszając dóbr osób trzecich w całym Portalu Goldenlotto .
Użytkownicy Konta Portalu Goldenlotto po rejestracji mogą korzystać z serwisów Portalu Goldenltto oraz podmiotów i
usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Goldenlotto , jednakże co do których właściciel Portalu Goldenlotto
warunkuje i wymaga rejestracji Użytkownika , oraz posiadania Konta Portalu Goldenlotto.
2.9 Zakładając Konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego wszystkie
postanowienia , zawarte także w regulaminach wewnętrznych i zewnętrznych współdzielnych lub stosownie prawnych .

III. - Prawa i obowiązki "Użytkownika"
3.1 Każdy użytkownik prawidłowo zarejestrowany ma prawo uczestniczyć w wszystkich dozwolonych Jemu
podmiotach lub innych usługach świadczonych przez Portal Goldenlotto.
3.2 Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili zerwać "umowę" zawartą z Portalem Goldenlotto na prowadzenie
"Konta" i świadczenie usług podmiotowych lub bezpodmiotowych.
3.3Każdy użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje lub inne niezbędne wskazania do Administratora i żądać
reklamacyjnej odpowiedzi , chyba że przepisy stanowią inaczej.
3.4 Każdy użytkownik może założyć maksymalnie 2 (sł : dwa) Konta na Portalu Goldenlotto , jednakże muszą się
różnić podanym przy rejestracji "Adresem" e-mail.
3.5 Każdy użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisy prawa i postanowienia Regulaminu , zaakceptować
niniejszy regulamin w całości i bezwzględnie , oraz zastosować się do wszystkich wskazań i przeciw wskazań
zawartych w niniejszym regulaminie , regulaminie wewnętrznym i zewnętrznym wspóldzielnym z innych regulaminów,
a wdrożonych w Portal Goldenlotto.
3.6 Każdy Użytkownik lub Uczestnik ma prawo wnosić reklamacje , zastrzeżenia lub inne decyzje , jeżeli jago prawa
majątkowe lub inne zostały naruszone przez jakiegokolwiek Użytkownika lub Uczestnika , albo osobę trzecią.
3.7 W przypadku naruszenia przez jakiegokolwiek użytkownika lub osobę trzecią regulaminu , albo watości majętnych
lub niemajętnych innych Użytkowników lub podmiotów , po dowiedzeniu się lub w inny sposób pozyskaniu

informacji ( w tym od osób trzecich) o , jakichkolwiek zamierzeniach niezgodnych z prawem lub złamaniu prawa
przez innego Użytkownika , każdy Użytkownik zobowiązany jest powiadomić bezzwłocznie Administratora Portalu
Goldenlotto lub inny stosowny Urzędowy Organ Państwowy.

IV - Uczestnictwo "Użytkownika" w przedsięwzięciach podmiotowych ( tele-turnieje, gry ,
konkursy , zabawy , czaty ,forum , ogłoszenia itp.)
4.1. Każdy Użytkownik posiadający zdolności do czynności prawnych i spełniający wymagania niniejszego regulaminu
, regulaminów wewnętrznych i zewnętrznych współdzielnych , ma prawo uczestniczyć w przedsięwzięciach
podmiotowych i usługach świadczonych przez Portal Goldenlotto.
4,2. Uczestnictwo Użytkownika w przedsięwzięciach podmiotowych lub innych usługach świadczonych przez Portal
Goldenlotto , może być lub jest uwarunkowane wewnętrznymi regulaminami, przepisami , zasadami formalnymi lub
gier , albo sprecyzowane według własnych ustaleń , stosownych decyzji ze strony Administratora , Organizatora Gry
lub Sponsora .
4.3. Każdy Użytkownik lub Uczestnik przedsięwzięć podmiotowych bierze na siebie pełną odpowiedzialność stosownie
prawną do świadczonych usług podmiotowych lub w ramach "uczestnictwa" , a w szczególności :
A ) tele-turniejach , konkursach , grach lub zabawach itp.
B ) czatach, forum lub ogłoszeniach itp.
C ) do ponoszenia odpowiedzialności przed Urzędami Skarbowymi lub innymi Organami Państwowymi R.P. .
4.4. W zależności od wyboru uczestnictwa Użytkownika w przedsięwzięciach podmiotowych , właściciel Portalu
Goldenlotto udziela pełnomocnictw Administratorowi i Organizatorowi do reprezentowania Jego we wszystkich
przedsięwzięciach lub podmiotach , na rzecz i dla dobra , każdego Użytkownika lub Uczestnika Portalu Goldenlotto ,
oraz do wyboru podmiotów rozrywkowych i firm współpracujących , a także Sponsorów Nagród dla określonych
podmiotów.
4.5. Każdy Użytkownik-uczestnik podmiotu Portalu Goldenlotto , po spełnieniu oczekiwań wynikających z
uczestnictwa w określonym podmiocie , ma prawo do pozyskania Nagród należnych Jemu z uczestnictwa lub
wygrania określonego podmiotu. Wydanie nagrody lub innych pomiotów następuje do 14-tu dni licząc od chwili
wygrania lub przyznania nagrody chyba że, przepisy inne lub wewnętrzne określonego podmiotu wskazują inaczej od
ogólnie przyjętych. Nie przyznanie lub nie wydanie nagród lub innych podmiotów może być zależne od ogłoszenia
zwycięscy lub stosownych uwarunkowań związanych z opłatami do Urzędów Skarbowych , jeżeli przekraczają
dopuszczalną wartość podatkową .
4.6. Każdy podmiot posiada lub posiadać może własne zasady i regulaminy . W przypadku niezbędnym , nagłym lub
koniecznym mogą być ustalone, zmienione lub zastosowane inne zasady lub regulaminy przez Administratora lub
Organizatora Gry. W innych przypadkach zastosowanie zasad lub regulaminów stanowi niniejszy regulamin .
4.7. Każdy Użytkownik lub Uczestnik gry ma prawo żądać wydania Jemu przyznanej lub wygranej "Nagrody" ,
jednakże po spełnieniu wymagań Administratora lub Organizatora Gry względnie określonego podmiotu , a także
wynikających z przepisów prawa Skarbowego, jeżeli taka sytuacja zachodzi podczas wydania "Nagród" .
4.8 Każdy Użytkownik lub Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się przed przystąpieniem do jakiegokolwiek
podmiotu Portalu Goldenlotto , z zasadami uczestnictwa lub gry , regulaminem wewnętrznym lub zewnętrznym
współdzielnym , albo stosownie prawnym do określonego podmiotu , w którym zamierza uczestniczyć .
4.9 Podmioty lub "Gry", w których wypłacane są wygrane, i turnieje rozgrywane na Portalu Goldenlotto mogą
podlegać ograniczeniom, jeżeli ogłoszono to w serwisie w sposób wyraźnie nie zobowiązujący. Nikt nie ma

zagwarantowanego prawa do udziału w grze , turnieju lub innym podmiocie jeżeli regulamin nie stanowi tego inaczej .
Użytkownik lub Uczestnik określonego podmiotu bezwzględnie zobowiązany jest do podporządkowania się
uwarunkwaniom zawartym w podmiotach , Administratorowi i Organizatorowi Gry w szczególności :
A ) Jeżeli w danej grze lub tele-turnieju można wygrać nagrody, zostanie to uprzednio ogłoszone w serwisie. Opis
nagród zawiera również – jeżeli jest to konieczne – szczególne warunki dostawy. Podmiot sponsorujący nagrody ,
Organizator Gry lub GLO zastrzega sobie prawo do zastąpienia podanych nagród innymi nagrodami o równej wartości
bez wcześniejszej zapowiedzi.
B ) Zwycięzcą gry lub turnieju jest ten użytkownik, który po zakończeniu gry zostanie ogłoszony przez Organizatora
Gry lub Administratora oficjalnym zwycięzcą.
C ) Organizator Gry zastrzega sobie możliwość późniejszej korekty nieprawidłowo podanych wyników z gry lub teleturnieju , albo innego podmiotu i odebrania omyłkowo ogłoszonych wygranych z przekazaniem innemu zwycięzcy.
D ) Organizator Gry , Administrator lub GLO mają prawo przyznać takie same lub inne nagrody każdej zarejestrowanej
osobie na Portalu Goldenlotto , Użytkownikom lub Uczestnikom albo Zwycięzcom określonych podmiotów , a także
podzielić nagrody w sposób uznany za stosowny dla każdej osoby lub podmiotu.

V. - Zakres odpowiedzialności GLO , ważność Konta i kasowanie Kont Użytkowników
5.1 Zakres odpowiedzialności "GLO":
A ) Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby
trzecie hasła Użytkownika, (np. udostępnienia hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamania hasła przez osobę
trzecią itp. ).
B ) Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za sposób korzystania z Konta przez Użytkownika ,
wykorzystania danych profilowych lub innych baz danych.
5.2 Ważność konta .
A )Każde Konto Użytkownika zostaje określone jako "Konto" i należy wyłącznie do jednego Użytkownika.
B ) Umowa o korzystanie z Konta, zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem Portalu Goldenlotto
na czas nieokreślony. Dobrowolna "Umowa" stron jest regulowana niniejszym Regulaminem. Okres ważności
rozpoczyna się wraz z zakończeniem rejestracji przez Użytkownika.
C ) Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę natychmiastowo. Wypowiedzenie umowy
skutkować będzie zerwaniem przywilejów Użytkownika , tj. m. in. dostępu do podmiotów i usług świadczonych przez
Portal Goldenlotto.
D )Każda ze stron umowy ma prawo do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny. Ważną przyczyną może być w
szczególności, gdy:
- użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych zapisanych w ramach posiadanego
Konta,
- zawinione złe zachowanie Użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość korzystania z
podmiotów i usług świadczonych przez Portal Goldenlotto, albo zachodzą przesłanki "szkody" na rzecz podmiotów ,
osób trzecich lub innych Użytkowników .
- z Konta Użytkownika korzystają osoby trzecie lub osoby nieodpowiedzialne prawnie , albo nieposiadające zdolności
do czynności prawnych.
- użytkownik w sposób widoczny , umyślny lub nieumyślny a zawiniony narusza przepisy prawa, Regulamin, albo
inne szczegółowe regulaminy usług, lub podmiotów Portalu Goldenlotto.

5.3 Kasowanie i blokowanie kont Użytkowników
A ) W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów wymienionych w niniejszym regulaminie lub jakichkolwiek
innych powodów mogących skutkować na skasowanie Konta użytkownika , albo nieaktywności przez co najmniej 12cie miesięcy , Administrator ma prawo do wykasowania Konta Użytkownika.
B ) W przypadku koniecznym Administrator , może w każdej chwili zablokować lub skasować Konto każdego
Użytkownika lub grupę Użytkowników , jeżeli zachodzą co najmniej przesłanki popełniania przestępstwa lub
domniemanie popełnienia przestępstwa przez określonego Użytkownika albo grupę Użytkowników w serwisie
internetowym Portalu Goldenlotto, względnie z innych ważnych powodów .
C ) Administrator lub właściciel Portalu Goldenlotto mają prawo skasować lub zablokować Konto Użytkownika w
każdej chwili i o każdej porze dnia i nocy , bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez prawa na odwołanie się
Użytkownika od wydanej stosownej decyzji .
D ) Administrator lub właściciel Portalu Goldenlotto nie mają obowiązku na dokonanie odpisów korespondencyjnych
Użytkownikowi , którego konto zostało zablokowane lub skasowane.
E ) Portal Goldenlotto nie odpowiada za blędy serwisowe strony internetowej Goldenlotto lub nie zależne od
Administratora , a wynikające m.in. z serwera osadzonego w firmie NetArt.
F ) Właściciel Portalu Goldenlotto nie odpowiada prawnie za stosunek zawartych "umów" pomiędzy Użytkownikiem i
podmiotem , a wynikających z dostawy podmiotu lub świadczonych usług na Portalu Goldenlotto.
G ) Właściciel Portalu Goldenlotto nie bierze odpowiedzialności za dostarczony podmiot , choćby był wadliwy lub
sprawny w całości .
H ) Zakres odpowiedzialności "GLO" do prowadzenia Portalu Goldenlotto ogranicza się prawnie do zawartych na
innych Portalach regulaminów wewnętrznych i zewnętrznych współdzielnych stanowiących podstawę prawidłowego
funkcjonowania takiego Portalu lub serwisu strony internetowej Portalu Goldenlotto .

VI. - Przedmiot odpowiedzialności i współodpowiedzialności GLO
6.1 Portal Goldenlotto jest Portalem Społecznościowym świadczącym usługi i podmioty w domenach internetowych
m. in. www.goldenlotto.pl , do których prawa przysługują wyłącznie właścicielowi Portalu Goldenlotto .
6.2 Usługi i podmioty Portalu Goldenlotto - oznaczają usługi, które mogą być świadczone przez GLO na rzecz
Użytkowników. Warunkiem skorzystania z Usług i podmiotów Portalu Goldenlotto jest jednoczesne korzystanie z
Konta GLO dla którego te Usługi i podmioty są przeznaczone i dostępne.
6.3 Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne dla GLO z :
A ) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nie posiadającego
zdolności do czynnością prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika,
postanowień Regulaminu;
B ) złożeniem przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie
posiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;
C ) upoważnieniem GLO do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w Formularzu w celu
udostępniania Konta Portalu Goldenlotto do świadczenia Usług i Podmiotów oraz dla celów marketingowych i
statystycznych;

D ) upoważnieniem GLO do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem
Użytkownika i składaniem oświadczeń według Jego woli , określonych w Regulaminie oraz na stronach internetowych
Portalu Goldenlotto;
E ) przyjęciem do wiadomości prawa dostępu Użytkownika do treści oraz poprawiania danych osobowych wpisanych
do swojego Konta , albo przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
6.4 Powierzenie przez Użytkownika Portalowi Goldenlotto danych osobowych następuje z chwilą rejestracji i poprzez
aktywację odpowiedniego pola wskazanego w Formularzu jako "akceptacja regulaminu"
6.5 Powierzenie Portalowi Goldenlotto danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oraz
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych
oświadczenia o zgodności danych osobowych z prawdą i przyjęcia do wiadomości uprawnień świadczonych usług i
podmiotów ,o którym mowa w niniejszym Regulaminie
6.6 Konto Portalu Goldenlotto jest udostępniane Użytkownikowi niezwłocznie po jego założeniu i wykonaniu przez
GLO niezbędnych czynności do udostępnienia Konta na rzecz Użytkownika.
6.7 GLO na rzecz wszystkich Użytkowników i Uczestników Portalu Goldenlotto dołoży wszelkich starań, aby
korzystanie z Konta Portalu Goldenlotto było w pełni sprawne technicznie . Portal Goldenlotto zastrzega sobie , nie
gwarantuje i nie odpowiada formalnie prawnie , że każda przeglądarka internetowa sprawnie wypełni wymagania
sprzętowe i programowe GLO , a niezbędne dla prawidłowego odbioru i funkcjonowania na Portalu Goldenlotto .
6.8 GLO jest uprawniony do korzystania z przerw w funkcjonowaniu Portalu Goldenlotto lub z powodu zakłóceń w
udostępnianiu serwisu lub Konta na Portalu Goldenlotto , jeżeli jest to spowodowane m. in. :
-- koniecznością naprawy, wdrożeń i rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
-- przyczynami niezależnymi od GLO (działania hakerskie lub zaniechania osób trzecich w dostawie ).
-- GLO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie
w związku ze świadczeniem Konta ,usług lub podmiotu przez Portal Goldenlotto lub inne podmioty.
-- GLO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonych usług lub
podmiotów , jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy niezależnej lub nieumyślnej.
-- GLO nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczonych usług lub
podmiotów, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych,
dostawców łączy telekomunikacyjnych , energii elektrycznej lub innych ). Portal Goldenlotto jest jednak
odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. Portal Goldenlotto jest także
odpowiedzialny w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z
obowiązujących przepisów prawa. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także
odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
-- GLO nie ponosi odpowiedzialności , jeżeli wina leży po stronie podmiotów lub osób trzecich , a która to wina w
pełni odpowiada m. in. za błędy wynikające z niesprawnego działania serwera , jako podmiotu działającego Portalu
Goldenlotto.
-- GLO nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie
(niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Hasła i Loginu lub Nicka. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie
ma zastosowania w przypadku gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła
lub Loginu/Nicku nastąpiło z przyczyn zawinionych przez GLO lub przyczyn za które GLO ponosi wzajemną

odpowiedzialność na mocy obowiązujących przepisów stosownego prawa.
-- GLO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w
szczególności za korzystanie przez niego z Konta ,Usług lub Podmiotów na Portalu Goldenlotto w sposób niezgodny z
obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminami oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub
nieprawdziwych danych , a także w wyniku pomyłek lub błędów Użytkownika albo Uczestnika .
-- GLO zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz danych przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna prawnego Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących
przepisów prawa , albo wynikających z sytuacji lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
-- GLO odpowiada prawnie na podstawie niniejszego regulaminu , regulaminów wewnętrznych i zewnętrznych
współdzielnych , oraz obowiązujących przepisów prawa.

VII. - Potwierdzenie zgodności i danych osobowych osoby pełnoletniej, akceptacja .
7.1 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Portal Goldenlotto , w
szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od niego oraz innych osób. Jednocześnie
oświadczam, że zostałem poinformowany, że w przypadku cofnięcia niniejszej zgody, Portal Goldenlotto. ma prawo do
natychmiastowego zaprzestania lub/i zablokowania udostępniania Konta Użytkownikowi oraz świadczenia innych
usług z których korzystam, a także usług, dla korzystania z których wymagane jest uprzednie posiadanie i korzystanie
przeze mnie z Konta Portalu Goldenlotto.
7.2 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Portal Goldenlotto danych dotyczących korzystania przeze mnie z
serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez nią oraz jej kontrahentów w celach statystycznych i
marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących z Portalu Goldenlotto oraz
innych osób lub firm biznesowych..
7.3 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących napojów alkoholowych, w tym napojów o
zawartości alkoholu powyżej 18% pochodzących z Portalu Goldenlotto oraz innych osób lub firm biznesowych , a
także na przetwarzanie moich danych osobowych przez Portal Goldenlotto w tym celu. Oświadczam, że jestem osobą
pełnoletnią i treść jest zrozumiała..
7.4 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących wyrobów tytoniowych pochodzących od
Portalu Goldenlotto oraz innych osób i firm biznesowych , a także na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Portal Goldenlotto w tym celu. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i treść jest zrozumiała.
7.5 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących gier hazardowych (gier losowych i zakładów
wzajemnych) pochodzących od Portalu Goldenlotto oraz innych osób i firm biznesowych , a także na przetwarzanie
moich danych osobowych przez Portal Goldenlotto w tym celu. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i treść jest
zrozumiała .
7.6 Wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji handlowych pochodzących z Portalu Goldenlotto oraz
innych osób i firm biznesowych na moje dane osobowe i teleadresowe na numer telefonu komórkowego
udostępnionego Portalowi Goldenlotto , w tym sms-y, mms-y, zaproszenia do gier i tele-turniejów , w tym przez Portal
Goldenlotto. Wyrażenie zgody może być odwołalne w każdej chwili i o każdym czasie.
Portal Goldenlotto z Wrocławia informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, podanie przez Użytkownika Portalu Goldenlotto danych jest dobrowolne, a ponadto
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w każdej chwili i o każdej
porze dnia i nocy , w czasie trwania Konta użytkownika na Portalu Goldenlotto. Wszelkie prawa i odpowiedzialność
prawna danych Użytkownika Portalu Goldenlotto po rejestracji i uaktywnieniu "Konta" , przechodzi pod
odpowiedzialność i "na rzecz" Portalu Goldenlotto do czasu stanowczego odwołania.
7.7 Użytkownik Portalu Goldenlotto w pełni akceptuje całą ,w pełni zrozumiałą zawartą treść zgodności danych
osobowych oświadczając , że jest osobą pełnoletnią i akceptuje powyższe regulaminowe informacje biznesowe.

VIII - Przedmiot regulaminowy , regulaminy wewnętrzne , zewnętrzne i stosowne
prawne

8.1 Wszystkie zawarte w niniejszym regulaminie warunki określają i regulują korzystanie z Konta , oraz korzystanie
za pośrednictwem Konta z usług i podmiotów Portalu Goldenlotto .
8.2 Każde Konto Użytkownika umożliwia dostęp do usług świadczonych w/na Portalu Goldenlotto .
8.3 Usługi i podmioty Portalu Goldenlotto , do których Użytkownik uzyskuje dostęp po założeniu Konta, zostały
uregulowane prawnie w niniejszym regulaminie lub są opisane w określonej usłudze lub podmiocie posiadając własne
zasady lub regulamin . W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy niniejszym Regulaminem a regulaminami
usług lub podmiotów pierwszeństwo, w odniesieniu do kwestii związanych z daną usługą, lub podmiotem mają
ustalenia zawarte w regulaminach wewnętrznych określonej usługi lub podmiotu .
8.4 Określona treść regulaminów wewnętrznych dotyczących usługi lub podmiotu jest udostępniana Użytkownikowi
w procesie dostępu do określonej usługi lub podmiotu . Regulaminy te mogą być również dostępne na stronach lub
podstronach związanych z określoną usługą albo podmiotem .
8.5 Użytkownik w trakcie realizacji określonych usług lub podmiotów dostępnych na Portalu Goldenlotto może
niektóre dane przekazywać pośrednio lub bezpośrednio na swoje Konto , a które to dane mogą być zbierane od
Użytkownika w trakcie używania Konta , jako uzupełnienie własnych danych . Przekazanie dodatkowych danych przez
Użytkownika jest całkowicie dobrowolne i zgodne z prawem.
8.6 Każdy Użytkownik zobowiązany jest do określonej usługi lub podmiotu , do których Użytkownik uzyskuje dostęp
po założeniu Konta świadczonego przez Administratora, w pełni wykonać założenia , których Użytkownik w
wcześniejszej realizacji zobowiązał się , albo zaprzestać realizację składając stosowną reklamację lub rezygnację ,
powiadamiając usługodawcę lub określony podmiot Portalu Goldenlotto.
8.7 Na Portalu Goldenlotto obowiązują regulaminy wewnętrzne stosowne do określonej usługi lub podmiotu w
szczególności :
A ) Każdy regulamin wewnętrzny może określać tą samą usługę lub ten sam podmiot .
B ) Regulamin wewnętrzny może być przypisany samoistnie do określonej usługi lub podmiotu.
C ) Użytkownik zobowiązany jest zastosować się i przestrzegać każdy regulamin wewnętrzny , a w przypadku
koniecznym do regulaminu zewnętrznego współdzielnego .
8.8 Na Portalu Goldenlotto w przypadku koniecznym może obowiązywać regulamin zewnętrzny współdzielny jeżeli :
A ) Jakikolwiek regulamin wewnętrzny nie określa przepisów i uwarunkowań zawartych w innych regulaminach , a
które to przepisy i regulaminy chronią dobro lub naruszone dobro Użytkowników-uczestników , Portalu Goldenlotto
lub dobro osób trzecich .
B ) Regulamin wewnętrzny nie określa konkretnych lub stosownych uwarunkowań albo przepisów , a mogących
zaistnieć w przypadku braku jego , których obecność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania określonej usługi
lub podmiotu .
C ) Brak jest stosownego regulaminu do świadczonej usługi lub podmiotu , a brak jego mógłby w sposób kategoryczny
zaprzestać świadczenie określonej usługi lub podmiotu przez Portal Goldennlotto .
D ) Decyzją i zarządzeniem Administratora Portalu Goldenlotto , zostanie taki regulamin zewnętrzny współdzielny
wdrożony do określonej usługi lub podmiotu w/na Portal Goldenlotto .
E ) Jeżeli regulaminy do określonych podmiotów stanowią podstawę do zastosowania ich w inny podmiot mogą być
podobne , takie same lub w pełni odpowiedzialne za drugi podmiot , mogą być i stanowić regulamin jako jego własny ,
choć by był przystosowany do innego podmiotu . Zastosowanie takiego drugiego regulaminu nie stanowi przeszkody
do umocowań prawnych należnych innemu podmiotowi .
8.9 Regulamin stosownie prawny ma zastosowanie i wchodzi w życie , jeżeli regulamin Portalu Goldenlotto nie
posiada przepisów lub uwarunkowań regulaminowych dotyczących określonych usług i podmotów na Portalu
Goldenlotto .
Dostępność regulaminowa zewnętrzna (współdzielna) ma zastosowanie jeżeli :
-- należy zastosować się do regulaminu zewnętrznego , który jest współdzielny i tak samo ważny jak regulamin
wewnętrzny Portalu Goldenlotto

-- regulaminy wewnętrzne są mało dostępne lub nieprzejrzyste
-- regulamin wewnętrzny posiada znikomą ilość uwarunkowań i przepisów prawnych
-- regulaminu jest brak , albo regulamin jest niepełny

IX. Dodatkowe zastrzeżenia "GLO"
9.1 Portal Goldenlotto zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych treści podanych przez
Użytkownika w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny
Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do umożliwienia Administratorowi
przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie czynnego numeru telefonu użytkownika i udzielenie
dodatkowych wyjaśnień na prośbę Portalu Goldenlotto .
9.2 Podanie przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego Użytkownika nie
posiadającego zdolności do czynności prawnych danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie
danych uprawnia Administratora do Zablokowania Konta Portalu Goldenlotto lub zerwania stosownej umowy dot.
udostępniania Konta użytkownikowi .
9.3 Konto Portalu Goldenlotto jest udostępniane Użytkownikowi niezwłocznie po jego założeniu i wykonaniu
czynności technicznych niezbędnych do udostępnienia Konta Portalu Goldenlotto .
9.4 Administrator Portalu Goldenlotto ma prawo i może odmówić założenia Konta użytkownikowi , jeśli jest to
uzasadnione względami bezpieczeństwa , interesem Portalu Goldenlotto , a w szczególności jeżeli zachodzą przesłanki
do uznania , iż nowo otwierający Konto Użytkownik ma lub może mieć na celu złowrogi stosunek do innych
użytkowników lub osób trzecich , Administratora , Organizatora albo GLO -Portalu Goldenlotto .
9.5 Portal Goldenlotto na mocy prawa rozszerza odpowiedzialność prawną na Użytkowników , poprzez wprowadzenie
do Portalu Goldenlotto regulaminów prawnych z innych Portali mając na uwadze regulaminy czatu , forum , ogłoszeń i
innych niewymienionych , a będących wdrożone jako podmiot do Portalu Goldenlotto . W tym miejscu "GLO" wdraża
, nakazuje i oświadcza :
A) Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu na Portalu Goldenlotto , "GLO" wdraża inne zewnętrzne
regulaminy ( wspóldzielne ) regulujące przepisy prawne , stosunki prawne , odpowiedzialności i bytności każdego
użytkownika na czatach , forum , ogłoszeniach , reklamach i innych podobnych podmiotach , a będące wdrożone oraz
mających zastosowanie na znanych i renomowanych Portalach Społecznościowych w Polsce i Zagranicą .
B) Każdy użytkownik zobowiązany jest i winien zaznajomić się z regulaminami zewnętrznymi oraz regulaminami
wewnętrznymi znanych i renomowanych Portali w Polsce i zagranicą .
C) W tym miejscu każdy użytkownik , a w tym również osoba odpowiedzialna prawnie za użytkownika nie
posiadającego zdolności do czynności prawnych , oświadcza , że :
-- znane i w pełni zrozumiane są przez Użytkownika , regulaminy zewnętrzne oraz wewnętrzne innych znanych i
renomowanych Portali, mających siedzibę w Polsce i Zagranicą
-- w pełni akceptuje regulaminy zewnętrzne i wewnętrzne znanych i renomowanych Portali w Polsce i Zagranicą ,
także takich choćby były sporządzone w innym języku i kraju odpowiedzialnego za regulamin
-- zastosuje się i przestrzegać będzie regulaminów zewnętrznych i wewnętrznych innych znanych
i renomowanych Portali w Polsce i zagranicą , a będących wdrożonych do Portalu Goldenlotto
-- na wszystkich podmiotach Portalu Goldenlotto przestrzegać będzie wewnętrznych i zewnętrznych
regulaminów , choćby pochodziły od osób lub podmiotów trzecich , a mających związek z Portalem Goldenlotto
w sposób współdzielny

X. - Tele – turnieje , gry , konkursy , zabawy , czaty i regulaminy czatów , forum i
regulaminy forum, ogłoszenia i regulaminy ogłoszeń , reklamy , cennik i wszelkie inne
rekomendowane przez serwis Golodenlotto podmioty i regulaminy współdzielne
publikowane lub rozpowszechniane
10.1 Tele-turnieje
A ) Każdy teleturniej lub turniej posiada własne zasady i reguły gry. Poza wewnętrznym regulaminem obowiązują
zasady gry , według których każdy Użytkownik lub Uczestnik Tele-turnieju zobowiązany jest do przestrzegania zasad

i reguł gry.
B ) Tele-turnieje mogą być organizowane w serwisie internetowym Portalu Goldenlotto i poza serwisem w miejscach
do tego przystosowanych zgodnie z przepisami prawa.. Organizacją tele-turniejów zajmuje się Organizator Gry .
Organizatorem Gry jest podmiot lub firma posiadająca uprawnienia do prowadzenia tele-turniejów. Odpowiedzialnym
za każdy prowadzony Tele-turniej na Portalu Goldenlotto jest Organizator Gry , za którego odpowiada GLO .
C ) Tele-turieje mogą być emitowane na Portalu Goldenlotto pod warunkiem , że spełniają wymagania emisyjne , oraz
zgody przedstawicieli ustawowych i uczestników , zgodnie z obowiązującym prawem .
D ) Wszelkie przepisy prawne dotyczące organizacji , prowadzenia i emisji Tele-turniejów mają zastosowanie do Teleturniejów organizowanych i prowadzonych przez Portal Goldenlotto.
E ) W przypadku organizacji Tele-turniejów na Portalu Goldenlotto , przez podmioty lub osoby trzecie spoza GLO ,
GLO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności poza tymi do których ma prawa , a które to prawo regulowane jest
według obowiązujących przepisów prawnych . GLO odpowiada za własny udział , własne prawa lub własne inwencje
twórcze organizowane na Portalu Goldenlotto . GLO w ramach własnych zabezpieczeń prawnych , zabezpiecza
Użytkowników i Uczestników do takich możliwości , do jakich posiada możliwości i jest w stanie zabezpieczyć . Jeżeli
Użytkownik lub Uczestnik we własnym zakresie prowadzić będzie konwersacje związane z uczestnictwem , a
konwersacje jego będą poza prawem lub poza możliwościami do udzielenia pomocy ze strony GLO , odpowiedzialność
GLO zostaje wyłączona i nieaktywna w skutkach prawnych.
F ) Każdy Użytkownik , firma lub osoba trzecia ma prawo wnioskować o współpracę i organizację Tele-turniejów na
Portalu Goldenlotto . Współpraca może polegać m.in. na wdrożeniu nowych Tele-turniejów w Portal Goldenlotto .
G ) Sponsoring i nagrody dotyczące organizowanych Tele-turniejów ustalane są z Organizatorem Gry.
Odpowiedzialność wydania nagród ponosi Organizator Gry lub podmiot odpowiedzialny za takie wydanie. Wszelką
odpowiedzialność związaną z organizacją i prowadzeniem Tele-turniejów ponosi Organizator Gry , który
odpowiedzialny jest za odprowadzenie stosownych podatków do Urzędu Skarbowego , jeżeli taka sytuacja zaistnieje.
H ) Każdy punkt niniejszego regulaminu , jeżeli stanowi podstawę do zastosowania jego do innych zasad lub reguł
jakiejkolwiek gry , może mieć zastosowanie lub stanowić regułę, przepis lub zasadę , jeżeli zaistnieje taka potrzeba .
10.2 Gry , konkursy , zabawy itp. .
A ) Wszelkie gry , konkursy , zabawy itp. posiadają własne uregulowania wewnętrzne. Według własnych zasad i reguł
, każdy podmiot ma prawo występować pod własną nazwą jednakże, według przepisów prawa nie naruszając praw osób
trzecich.
B ) Odpowiedzialnym za organizację i prowadzenie podmiotów na Portalu Goldenlotto jest Organizator Gry.
Organizatorem Gry może być firma lub osoba posiadająca stosowne uprawnienia lub umowę na taką organizację.
Wszelkie gry, konkursy , zabawy itp podmioty , winny być w sposób należyty organizowane i prowadzone pod
względem merytorycznym , oraz winny uwzględniać nieprawidłowości wynikające z nieznajomości zasad i reguł gry
przez Uczestników lub Organizatora Gry.
C ) Wszelkie gry, konkursy zabawy itp. , wdrożone do Portalu Goldenlotto winny być opatrzone własnymi zasadami i
regulaminem gry oraz uczestnictwa w grze . Jeżeli określony podmiot nie posiada własnych regulaminów , przepisy
takie regulują podobne podmioty z poza GLO , lub regulamin zostaje wprowadzony przez Organizatora Gry "aneksem"
do określonego podmiotu.
D ) W przypadku gdy , zasady gry lub regulamin nie stanowią przesłanek do zastosowania ich w określonym
podmiocie , Organizator Gry zobowiązany jest przedstawić prawne rozstrzygnięcie , wdrożyć nowe zasady i regulamin
gry lub je zmienić , albo przedstawić jego prawne zastosowanie do rozstrzygnięcia sporu, jeżeli taki by zaistniał .
E ) W każdym podmiocie może uczestniczyć taka ilość uczestników gry , aby nie następowały jakiekolwiek kolizje
prawne lub spory wśród uczestników gry .
F ) Każdy Użytkownik lub Uczestnik jakiejkolwiek gry ma prawo uczestniczyć w takiej grze , jeżeli przepisy lub
regulamin nie stanowi inaczej.
G ) Organizator Gry ma prawo nie dopuścić Użytkownika lub Uczestnika do jakiejkolwiek gry , bez podania przyczyn
i prawa do odwołania się , a także nie udzielenia odpowiedzi na reklamację.

10.3 Współdzielność regulaminowa do : Czatów , Forum , Ogłoszeń i innych podmiotów w szczególności :
A ) Regulamin jakiegokolwiek Czata , Forum, Ogłoszeń lub innych podmiotów występujących na Portalu Goldenlotto
jest współdzielny z innymi regulaminami stosowanymi na znanych i renomowanych Portalach w Polsce i Zagranicą.
B ) Regulamin niniejszy będąc współdzielny obowiązuje na/w Portalu Goldenlotto.
C ) Wszelkie zakazy , nakazy , przywileje i wskazaia występujące na innych znanych i renomowanych Portalach w
Polsce i Zagranicą , a dotyczące regulaminów Czata, Forum , Ogłoszeń lub innych nie wymienionych podmiotów mają
zastosowanie i wchodzą do zastosowania na Portalu Goldenlotto z chwilą wejścia w życie niniejszego regulaminu ,
czyli z dniem wdrożenia niniejszego regulaminu głównego w Portal Goldenlotto .
D ) Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej i nie ma podstaw prawnych do nie uznania , niniejszy regulamin staje się
współdzielnym do Czatów , Forum , Ogłoszeń , oraz innych podmiotów Portalu Goldenlotto
E ) Wspóldzielność regulaminowa nie stanowi przeszkód do wykazania całego lub częściowego regulaminu
odpowiedzialnego i przypisanego do określonego podmiotu .
10.4. Regulamin Czatu - współdzielność regulaminowa
A ) Na czatach Portalu Goldenlotto obowiązuje współdzielność regulaminowa obowiązująca i zgodna z przepisami
regulującymi w innych czatach na znanych i renomowanych Portalach w Polsce i Zagranicą . W związku z
współdzielnością regulaminową każdy Użytkownik czatów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad oraz
praw , obowiązujących na innych znanych i renomowanych Portalach w Polsce i Zagranicą . Zobowiązanie polega na
zaznajomieniu się szczegółowo z regulaminami współdzielnymi i przestrzeganiu takich samych zasad , praw i
obowiązków panujących na tych samych, podobnych lub innych czatach , albo na Portalu Goldenlotto .
B ) Korzystanie przez Użytkowników Portalu Goldenlotto z Usługi Czat odbywa się na zasadach i warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie.
C ) Korzystanie z Usługi Czat, a w szczególności przesłanie do GLO Formularza z danymi , umożliwiającego
korzystanie z Usługi Czat, jest równoznaczne ze:
1.
-- złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminów
-- wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne udostępnienie mu Usługi Czat, po spełnieniu przez niego
warunków określonych w Regulaminach.
-- złożonym wnioskiem o przyjęcie funkcji Moderatora w Usłudze Czat, a w szczególności przesłanie do GLO
zgłoszenie woli pełnienia funkcji Moderatora, które jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia
o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminów dotyczących Moderatorów.
10.5 Skrócone definicje
Czat - oznacza konwersację lub/i dyskusję pomiędzy Użytkownikami o określonej nazwie i tematyce, prowadzoną w
określonym Pokoju ogólnodostępnym lub osobnym .
Czat prywatny - oznacza Czat prowadzony wyłącznie pomiędzy dwoma Użytkownikami, którego treść nie jest
ogólnodostępna dla innych Użytkowników.
Mini Czat - oznacza Czat prowadzony wyłącznie pomiędzy Użytkownikami, którzy otrzymali i zaakceptowali
zaproszenie do uczestnictwa w tym Czacie od jednego z uczestników tego Czata, którego treść będzie dostępna
wyłącznie dla uczestników zaproszonych do wspólnego, osobnego czatowania lub wideo-czatowania .
Pokój - oznacza udostępnioną dla prowadzenia Czata powierzchnię Czatu oraz dostępne formy i możliwości (w tym
techniczne) prowadzenia i uczestniczenia w Czatach .
Wypowiedź - oznacza zamieszczoną i rozpowszechnianą na Czacie przez Użytkownika wypowiedź Jego wraz z
dołączonym do niej Loginem lub Nickiem tymczasowym albo stałym tegoż Użytkownika i jego Awatarem (o ile
Użytkownik dołączył Awatar do Nicka stałego).
Usługa Czat lub Usługa - oznacza określoną w Regulaminach, świadczoną Usługę przez GLO dla Użytkownika,
bezpłatną usługę , a polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości uczestniczenia w Czatach i zakładania

własnych Czatów , lub pełnienia przez Niego funkcji Moderatora , a także innych praw obowiązujących na Portalu
Goldenlotto .
Moderator - oznacza Użytkownika posiadającego status opiekuna danego Czata, dbającego o utrzymanie porządku na
danym Czacie, w szczególności o to, aby Użytkownicy nie naruszali postanowień Regulaminów , posiadających
określone w Regulaminach uprawnienia.
Nick tymczasowy - oznacza prezentowane ze znakiem specjalnym (~) oznaczenie wybrane przez Użytkownika, jakim
posługuje się on dla oznaczenia swojej osoby na Czacie, przypisane do Użytkownika wyłącznie na czas korzystania
przez Użytkownika z danego , określonego Czata .
Nick stały - oznacza oznaczenie wybrane przez Użytkownika, jakim posługuje się on dla oznaczenia swojej osoby na
Czacie, zarezerwowane i przypisane do Użytkownika na czas korzystania przez niego z Usługi Czat lub jako
Moderatora .
Awatar - oznacza plik elektroniczny zawierający zdjęcie Użytkownika ,wideo-clip lub wideo kamerę , stanowiący
przedstawienie się Użytkownika na Portalu Goldenlotto lub w innych podmiotach albo Czatach
10.6 Zasady i uwarunkowania korzystania z Czatu
A ) W zależności od rodzaju Nicka Użytkownika, Wypowiedzi Użytkownika są zamieszczane i rozpowszechniane przez
Użytkownika wraz z Nickiem tymczasowym lub Nickiem stałym Użytkownika oraz jego Awatarem, o ile Użytkownik
dołączył Awatar do Nicka stałego.
B ) Użytkownik może wybrać i przypisać do swojej osoby wyłącznie jeden Nick tymczasowy w czasie jednej j sesji
Użytkownika. Użytkownik może wybrać i przypisać do swojej osoby do dwóch Nicków stałych w czasie korzystania z
Usługi Czat . Dołączenie Awatara możliwe jest dla jednego Nicka stałego.
C ) Nick stały oraz Nick tymczasowy o takim samym brzmieniu ("Nick", "~Nick") są różnymi Nickami i mogą zostać
przypisane jednocześnie do dwóch różnych Użytkowników;
D )Awatary mogą być plikami elektronicznymi o typie i rozmiarze znanym oraz akceptowalnym przez GLO . Awatary
Użytkowników o rozmiarze większym będą zapisywane za pomocą Narzędzi internetowych w postaci plików o
mniejszym rozmiarze bez jakiejkolwiek ingerencji w ich zawartość (treść). Użytkownik akceptuje, że zmiana rozmiaru
Awatarów odbywa się automatycznie. , jednakże zwiększenie Awatarów jest możliwe za zgodą GLO .
E ) Korzystanie z Czatów na Portalu Goldenlotto jest bezpłatne
F ) Użytkownik posiadający status Moderatora jest odpowiednio oznaczany na Portalu Goldenlotto i innych podmiotach
, w sposób wskazujący na pełnienie funkcji Moderatora. Złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest
równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wyrażeniu zgody na oznaczenie Użytkownika w
sposób wskazujący na pełnienie funkcji Moderatora - w przypadku pełnienia przez niego funkcji Moderatora.
G ) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Usługa Czat umożliwia każdemu Użytkownikowi
zablokowanie możliwości prowadzenia z nim Czatów prywatnych lub Mini Czatów przez innych Użytkowników (tzw.
polecenie Ignoruj).
I ) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Nick tymczasowy lub Nick stały i jego Awatar są
widoczne dla innych Użytkowników na liście Użytkowników uczestniczących w Czacie.
J ) Założycielem Czata lub Moderatorem nie może zostać i być osoba odpowiednio w wieku poniżej 12 i 16-tu lat.
K )Moderatorem w Portalu Goldenlotto może zostać wyłącznie Użytkownik, który spełnia łącznie następujące
warunki:
--jest w wieku powyżej 16 lat;
--dokonał wszystkie czynności regulaminowe uprawniające Jego do pełnienia funkcji Moderatora
-- wykaże, że regularnie korzysta z Usługi Czat przez okres co najmniej 3-ch miesięcy;
-- przy korzystaniu z Usługi Czat dotychczas nie złamał obowiązujących przepisów prawa , zasad i postanowień
Regulaminów ;
– jego Wypowiedzi cechują się wysokim poziomem merytorycznym i kulturą osobistą;
-- służy pomocą innym Użytkownikom w zakresie korzystania z Usługi Czat;
-- nie wdaje się w kłótnie lub spory z innymi Użytkownikami;

-- jego rozumowanie cechuje odpowiedzialność i porządek prawny
-- jego dotychczasowe zachowanie się przy korzystaniu z Serwisu i Usługi Czat daje rękojmię należytego, rzetelnego i
prawidłowego pełnienia przez niego funkcji Moderatora , w szczególności zgodnego z postanowieniami Regulaminu i
obowiązującymi zasadami i przepisami prawa;
-- dokonał zgłoszenia swojej kandydatury na Moderatora w Serwisie przesyłając formularz identyfikujący osobowość
wraz z danymi osobowymi , a jego kandydatura na Moderatora została przyjęta przez GLO .
-- Moderatorzy Serwisu Goldenlotto , w zależności od przyznanych im przez GLO uprawnień w ramach pełnionej
przez nich funkcji Moderatora, są uprawnieni do dokonywania wszystkich czynności zleconych im przez
Administratora lub GLO , względnie inne odpowiedzialne osoby. GLO jest uprawniona do przyznawania
poszczególnym Moderatorom uprawnień wskazanych w zdaniach według swego uznania, w oparciu o dotychczasowy
przebieg korzystania przez Moderatorów z Usługi Czat i pełnienia przez nich funkcji Moderatora.
-- Użytkownikom nie przysługuje względem GLO jakiekolwiek żądanie powierzenia im funkcji Moderatora lub
żądanie wypłaty za udzieloną pomoc na Portalu Goldenlotto . GLO względem Użytkownika pełniącego funkcję
Moderatora nie jest zobowiązana do zapłaty jakiekolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania za odmowę powierzenia
mu funkcji Moderatora . Jakakolwiek zapłata za udzieloną pomoc może być uwzględniona po spełnieniu warunków dot.
"Umowy o Dzieło " lub "Zlecenia" pracy i obwarowana ogólnymi przepisami prawa oraz Kodeksu Pracy
-- GLO jest uprawniona w każdym czasie do zniesienia funkcji Moderatorów określonemu Użytkownikowi , a także do
odebrania możliwości pełnienia tej funkcji określonemu Moderatorowi bez podania przyczyny. GLO jest uprawniona
także do zmiany lub/i odebrania określonemu Moderatorowi określonych uprawnień przyznanych mu w ramach funkcji
Moderatora. GLO odbierze możliwość pełnienia funkcji Moderatora w szczególności temu Moderatorowi, który
przestanie spełniać postanowienia Regulaminu lub/i będzie wykonywał funkcję Moderatora w sposób nieprawidłowy
lub nierzetelnie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. GLO dokona zmiany uprawnień przyznanych w
ramach funkcji Moderatora w szczególności temu Moderatorowi, który będzie wykonywał funkcję Moderatora w
sposób nieprawidłowy lub nierzetelnie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Jednocześnie ze zniesieniem
funkcji Moderatorów lub odebraniem możliwości pełnienia tej funkcji przez określonego Moderatora lub zmiany
uprawnień określonemu Moderatorowi, GLO poinformuje Moderatora/Moderatorów o swojej decyzji w formie
korespondencji elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Moderatora wskazany przez Niego , jako
Użytkownika .
-- Moderator zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji powziętych przez niego w
związku lub przy okazji pełnienia funkcji Moderatora, w szczególności jakichkolwiek haseł dostępowych
udostępnionych mu przez GLO w celu pełnienia funkcji Moderata, czy jakichkolwiek informacji dotyczących
rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub/i zabezpieczeń stosowanych przez GLO . Obowiązek
zachowania poufności określony w zdaniu poprzednim obowiązuje przez czas pełnienia przez Moderatora funkcji
Moderatora w całym Serwisie Portalu Goldenlotto oraz w okresie pięciu lat od dnia zakończenia pełnienia tej funkcji
przez Moderatora.
-- Moderatorzy w Serwisie Portalu Goldenlotto nie są pełnomocnikami GLO i nie działają w imieniu GLO w toku
podejmowanych przez nich czynności w ramach uprawnień przyznanych im przez GLO , a stanowią jedynie grupę
Użytkowników Usługi Czat zaangażowanych w utrzymanie porządku na Czacie oraz miłej, przyjaznej, kulturalnej i
merytorycznej konwersacji lub/i dyskusji pomiędzy Użytkownikami.
-- Moderatorzy w Serwisie pełnią nieodpłatnie powierzoną im funkcję Moderatorów w Portalu Goldenlotto . Moderator
może pełnić funkcję Moderatora w odniesieniu do nie więcej niż trzech Czatów lub Pokoi. GLO nie ponosi
odpowiedzialności za działania, jak i zaniechania Moderatorów oraz za skutki tych działań lub zaniechań poniesione
przez Moderatora, Użytkowników lub osoby trzecie. Każda czynność Moderatora, podjęta w ramach przyznanych mu
przez GLO uprawnień, zostanie automatycznie odnotowana w systemach informatycznych GLO przez odpowiednie
Narzędzia internetowe oraz inne względy bezpieczeństwa .
-- Moderator może być bezzwłocznie powołany lub odwołany bez podania jakichkolwiek względów lub przyczyn , bez
możliwości odwoławczych i bez możliwości otrzymania odpowiedzi na skargę lub reklamację .
L ) Stosownie do uwarunkowań przewidzianych w regulaminie wspóldzielnym należy przestrzegać wszelkie wskazania
, dyspozycje , nakazy i zakazy regulaminowe , oraz podporządkować się do nich w szczególności :
-- Bez uprzedniej zgody GLO , Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z
korzystaniem z Usługi Czat.
-- Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania i rozpowszechniania w Serwisie wyłącznie Wypowiedzi
spełniających warunki określone w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody, jaką może
ponieść GLO z tytułu zamieszczenia i rozpowszechniania przez Użytkownika Wypowiedzi nie spełniających
warunków określonych w Regulaminie.
-- Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczanych i rozpowszechnianych przez niego w
Serwisie Wypowiedzi . oraz bezpłatne czytanie przez inne osoby . Zobowiązany jest także , posiadać autorskie prawa
majątkowe do tych Wypowiedzi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem
oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Wypowiedzi oraz prawo do zezwalania na czytanie tych
Wypowiedzi przez inne osoby na warunkach określonych w Regulaminie jest niczym nieograniczone i wolne.
-- Wypowiedzi zamieszczane i rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie powinny dotyczyć tematyki Czata,

na którym zostały zamieszczone lub innych form użytkowych .
-- GLO nie ponosi odpowiedzialności za Wypowiedzi zamieszczane i rozpowszechniane w Serwisie przez
Użytkowników. Użytkownik zamieszcza i rozpowszechnia Wypowiedzi w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją
wyłączną odpowiedzialność.
-- Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub
opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje
obowiązki określone w Regulaminie i w Formularzach przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego
Użytkownika w imieniu i na rzecz takiego Użytkownika.
-- Korzystanie przez Użytkownika z Usługi Czat, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest
równoznaczne z:
1.przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że zamieszczone i rozpowszechniane przez
Użytkownika Wypowiedzi będą nieodpłatnie czytane przez innych Użytkowników
2.wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne czytanie Wypowiedzi Użytkownika przez innych
Użytkowników, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminowych
3.przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że Wypowiedzi Użytkownika rozpowszechniane są
wraz z Nickiem tymczasowym lub Nickiem stałym Użytkownika i jego Awatarem (o ile Użytkownik dołączył Awatar
do Nicka stałego);
4.przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że inni Użytkownicy Usługi Czat mogą wobec
niego zastosować polecenie Ignoruj;
5.przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że Moderator w Serwisie może zastosować wobec
Użytkownika sankcje regulaminowe.
-- Korzystanie z Usługi Czat, a w szczególności złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest równoznaczne ze
złożeniem oświadczenia, że Wypowiedzi Użytkownika nie naruszają praw autorskich w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich
innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia
wszelkiej szkody, jaką może ponieść GLO z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem
praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw do Wypowiedzi zamieszczonych i rozpowszechnianych przez niego w
Serwisie.
-- Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie w Serwisie jego wizerunku zawartego w Awatarze. W przypadku,
gdy Awatar Użytkownika zawierać będzie ponadto wizerunek innych osób, Użytkownik zobowiązany jest posiadać
zgodę osób przedstawionych w Awatarze na rozpowszechnianie ich wizerunku w Serwisie Goldenlotto. W przypadku,
gdy Użytkownik nie będzie posiadał zgody wskazanej w zdaniu poprzednim lub zgoda taka zostanie cofnięta, a
Użytkownik nie usunie z Serwisu Awatara zawierającego wizerunek osób wskazanych w zdaniu poprzednim,
zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką może ponieść GLO z tego tytułu.
-- Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują
jakiekolwiek prawa do Wypowiedzi zamieszczonych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie, jeżeli uprawnione
osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
--Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczania i
rozpowszechniania Wypowiedzi w Serwisie oraz do zezwalania na ich czytanie przez inne osoby zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
-- Użytkownik nie może zamieszczać w ramach Usługi Czat Wypowiedzi i Nicków, które będą zawierały treści
sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa GLO
i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem
osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub
posiadające charakter pornograficzny, stanowiące materiały informacyjne lub reklamowe lub promocyjne Użytkownika
lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług lub będą zawierały linki prowadzące do wyżej wymienionych treści. Każdy
Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść GLO z tytułu naruszenia przez
Użytkownika postanowień zdania poprzedniego.
-- Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia
społecznego oraz dobrych obyczajów. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nie posiadającego
zdolności do czynności prawnych zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przez Użytkownika, którego
reprezentuje, przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
Ł ) Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść Materiałów rozpowszechnianych i
publikowanych przez Użytkowników w sieci Internet przy wykorzystaniu Serwisu, jak również za ewentualne
kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych przez Użytkowników Materiałów przez osoby trzecie.

M ) Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z
charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
-- rozpowszechnianie treści pornograficznych;
-- uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
-- podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na
Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
-- publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje
lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy
społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć,
wyznanie itp.)
N ) W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Administrator jest uprawniony do usunięcia Materiałów
zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu a także zablokowania edycji i możliwości korzystania przez
Użytkownika z Serwisu, bez powiadamiania go o fakcie i przyczynie usunięcia. GLO może również wystąpić z
powództwem o odszkodowania w własnym imieniu lub osób trzecich , a także powiadomić stosowne Instytucje i
Organa Państwowe o złamaniu prawa, przewinieniach lub innych w skutkach działaniach .
O ) W ramach Serwisu Administrator uruchamia możliwość uczestniczenia w czacie tematycznym o określonej nazwie
na innych czatach lub czatach z osobnym wejściem do wolnego "osobnego czata". Otrzymanie "wolnego pokoju" do
czatowania ograniczone jest uprawnieniami otrzymanymi od GLO lub Administratora albo Organizatora .
Każdy Użytkownik biorąc udział w rozmowie w danym pokoju oświadcza, że zaznajomił się i w pełni akceptuje
wszystkie postanowienia Regulaminu .
P ) W przypadku naruszenia jakiegokolwiek zakazu , Administrator jest uprawniony do podjęcia wszelkich czynności
niezbędnych do zaprzestania naruszeń, w tym do powiadomienia odpowiednich organów ścigania, a także
zablokowania edycji i możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu, bez powiadamiania go o fakcie i
przyczynie usunięcia.
R ) Podstawowe regulaminowe zasady korzystania z czatów :
--. Użytkownicy mogą korzystać jedynie z języka polskiego na czacie.
-- Użytkownicy muszą się zastosować do poleceń administratorów i moderatorów odnośnie użytkowania czatu.
-- Wszelkie obelgi , groźby , używanie słów wulgarnych lub niekulturalne zachowanie jest zabronione
-- Nadużywanie w pisowni wielkich liter jest zabronione.
-- Zastępowanie określonych liter innymi znakami w celu napisania wyrażenia bądź zwrotu nieakceptowalnego
( wyzwiska, obelgi itp.) jest zabronione. Dotyczy to także celowego skracania długości wyrazu nieakceptowalnego.
-- Wykorzystywanie jednocześnie ( w tym samym czasie i miejscu) więcej niż jednego konta jest zabronione.
-- Wysyłanie spamu, nazw programów, kodów, kluczy hakerskich oraz innych materiałów chronionych prawem jest
zabronione.
-- Publikacja prywatnych informacji o osobach bez jej woli i zgody (adres, numer telefonu, adres e-mail itp.) jest
zabroniona.
-- Użytkownicy, którzy wchodzą na czat w celu tzw. „trollingu” lub umyślnego i celowego działania mogącego
wywołać strach i oburzenie swoim postępowaniem pośród innych Użytkowników , zostaną bezwzględnie
wykluczeni , bez możliwości powrotu do wspólnoty Portalu Goldenlotto .
10.7 Zasady i uwarunkowania korzystania z Forum :
A ) Regulują przepisy według współdzielności regulaminowej obowiązujących na innych Forach (Forum) znanych i
renomowanych Portalach w Polsce i Zagranicą.
B) Obowiązują według opisanych w współdzielności regulaminowej w pkt. 10.4 , oraz wszystkich dalszych lub
wcześniejszych punktach niniejszego regulaminu
C ) Glo nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za wypowiedzi na Forum Portalu Goldenlotto , stosując do tego
wszelkie przepisy zawarte w niniejszym regulaminie .
D ) Wszelkie nakazy i zakazy obowiązujące na Czatach Portalu Goldenlotto są współdzielne z nakazami i zakazami
obowiązującymi na Forum Portalu Goldenlotto .
10.8 Zasady i uwarunkowania korzystania z serwisu Ogłoszeń

A ) Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia i wizerunek musi być
zgodna ze stanem faktycznym , lub być w stanie nieodbiegającym od stanu faktycznego .
B ) Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie
dotyczy , oraz przedstawiać wszystkie ważne szczegóły dotyczące ogłoszenia.
C ) Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Portalu Goldenlotto. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu
może być zamieszczany formularz kontaktowy według zgody i woli GLO , który (bez ujawniania adresu e-mail
ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do
Użytkownika lub Ogłoszenia
D ) Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru. Usługi lub rzeczy .
E ) Publikacja Ogłoszenia w Serwisie Goldenlotto jest bezpłatna , jednakże na mocy GLO lub Administratora może
posiadać znamiona ogłoszenia płatnego . Współzależność dotyczy tu płatnych ogłoszeń lub reklam umieszczonych na
stronach i podstronach Portalu Goldenlotto , lub wynikających ze struktury organizacyjnej i obsługi serwisowej
podstrony z ogłoszeniami. Jeżeli zachodzą przesłanki do regulacji finansowych za umieszczenie ogłoszenia , GLO lub
Administrator mają prawo na dokonanie zmian regulaminowych i pobieranie stosownych opłat za umieszczanie
ogłoszeń przez Użytkowników w całym serwisie Portalu Goldenlotto . Ogłoszenia mogą być emitowane przez okres
wynikający z zawartej umowy , lub na określony czas zawarty w regulaminie wewnętrznym lub cenniku .
F ) Użytkownik jest odpowiedzialny prawnie za publikowane treści (w tym też zdjęcia) w ogłoszeniach i gwarantuje,
że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw osób trzecich czy praw
majętnych kogokolwiek lub jakiegokolwiek podmiotu .
G ) Treść Ogłoszenia powinna być rzeczywista i nawiązywać do Towaru , Usługi ,lub rzeczy , opisywać go dokładnie,
rzetelnie i kompletnie . Nie może także wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości
Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.
H ) GLO podejmie starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia po analizie treści ogłoszenia i zgodności
regulaminowych związanych z emisją ogłoszenia . Oferent ogłoszenia wyraża zgodę na emisję jego ogłoszenia
równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami
prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych lub innych .
I ) Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie Portalu Goldenlotto , wyraża jednocześnie zgodę na
równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów
biznesowych GLO . W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika,
jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów
biznesowych jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
J ) GLO niniejszym regulaminem współdzielnie reguluje prawa dotyczące danych osobowych i wszystkie zawarte w
niniejszym regulaminie przepisy prawne i inne regulacje prawne zostają wdrożone do podmiotu , jakim są ogłoszenia
oferowane przez Użytkowników Portalu Goldenlotto. W szczególności dotyczą regulacje niniejszego regulaminu
głównego Portalu Goldenlotto zamieszczone w punktach : I , II , III , IV , V , VI , VII , VIII , IX , X , XI i XII .
Cała spójność niniejszego regulaminu stanowi podstawę do używania Jego , jako regulaminu z ogłoszeniami i innymi
podmiotami , stanowiącą jego integralną część i spójność .
K ) Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga bezwzględnej akceptacji niniejszego Regulaminu w całości , wypełnienia przez
Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta profilowego .
L ) Każde ogłoszenie może stanowić podstawę do uznania przez GLO o akceptacji w całości niniejszego regulaminu po
dokonaniu prawidłowej rejestracji na Portalu Goldenlotto .
Ł ) Wszelkie inne , nie zawarte w niniejszym regulaminie przepisy lub uwarunkowania prawne , a opuszczone lub
pominięte zostają na mocy regulaminu współdzielnego wdrożone do niniejszego regulaminu dotyczącego oferowanych
i publikowanych ogłoszeń na Portalu Goldenlotto .
10.9 Reklama , cennik , rekomendacja podmiotowa
A ) Reklama na Portalu Goldenlotto obwarowana jest przepisami niniejszego regulaminu względem nakazów i
zakazów oraz innych regulaminów współdzielnych.

B ) Reklama winna zawierać zgodne z prawem treści lub zdjęcia , za których treść i wizerunek odpowiada wyłącznie
Oferent , Klient lub Użytkownik .
C ) Każda reklama stanowi osobną tożsamość reklamową i jest przynależna do zgłaszającego Oferenta , Klienta lub
Użytkownika . Wyjątek stanowić może reklama , do której GLO ma prawo lub prawa do jej własności.
D) GLO posiada własny określony cennik regulujący ceny za umieszczenie reklamy na stronach i podstronach
Portalu Goldenlotto .
E ) Umieszczone ceny mogą być cenami netto lub brutto w zależności od sposobu odbioru przez Użytkownika , Klienta
lub innego Podmiotu . Sposób regulacji cenowej reguluje osobny cennik dla określonego podmiotu.
F ) Jeżeli niniejszy regulamin nie posiada odpowiedzialnych przepisów prawnych , współdzielnym niniejszego
regulaminu będzie regulamin zewnętrzny , regulujący wszystkie przepisy prawne stosowne do zaistniałej sytuacji .
G ) Wszelkie inne podmioty będące rekomendowanymi przez Portal Goldenlotto podlegają przepisom prawnym
zawartym w niniejszym regulaminie lub regulaminach zewnętrznych współdzielnych .

XI- Zmiany regulaminu , korespondencja , reklamacje , informacje , kontakt i inne .
11.1 Zmiany regulaminu
A ) Właściciel Portalu Goldenlotto zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Po
zalogowaniu do Konta użytkownicy będą informowani o zmianach w niniejszym Regulaminie lub bezpośrednio na
stronie głównej Portalu Goldenlotto znajdywać będzie się informacja o zmianach regulaminowych.
B ) W przypadku, gdyby Użytkownik nie zaakceptował zmian w Regulaminie, powinien powstrzymać się od
korzystania z Konta oraz skontaktować się z Administratorem e-mailem na adres : administratorzy@goldenlotto.pl
celem wstrzymania konta , blokady konta lub rezygnacji z konta Użytkownika i dalszych procedur prawnych
związanych z zaprzestaniem aktywacji Konta Użytkownika.
C ) Zmiany Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom na stronie Portalu Goldenlotto pod adresem :

http://goldenlotto.pl/zmianyregulaminu
11.2. Korespondencja
Jeśli w niniejszym Regulaminie nie ustalono inaczej, Administrator będzie komunikowała się z Użytkownikiem drogą
mailową. Użytkownik zapewni, by adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji był sukcesywnie sprawdzany
pod kątem wiadomości otrzymywanych od Administratora Portalu Goldenlotto . Użytkownik będzie zwracał się do
Administratora GLO z treściwą informacją w której powinien podać, do jakiej usługi lub podmiotu albo do jakiego
Konta Użytkownika będzie odnosił się .
11.3. Reklamacje
A ) Wszelkie reklamacje związane z Kontem lub jego funkcjonowaniem powinny być zgłaszane bezpośrednio
Administratorowi Portalu Goldenlotto. Użytkownik winien przesłać na adres e-mail : administratorzy@goldenlotto.pl
szczegółowy opis reklamacji , oraz w przypadku koniecznym uzupełnić bazę danych teleadresowych do kontaktu
bezpośredniego z Administratorem.
B ) Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie zawitym do 14-tu dni od zgłoszenia
reklamacji . Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona sfery
wynikającej z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych
Użytkownikom na stronach Serwisu GLO lub bezpośrednio przez Administratora.
C ) Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za
pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu,
który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
11.4. Informacje
A )Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego regulaminu należy kierować na adres e-mail
administratorzy@goldenlotto.pl lub bezpośrednio ze strony albo podstrony , gdzie znajdywać się może odnośnik
dot. "naruszenie regulaminu".
B ) Inne dodatkowe informacje dotyczące Portalu Goldenlotto , współpracy , sugestii , pomysłów lub innych wskazań

Użytkownika należy kierować na adres e-mail bezpośrednio odpowiedzialny za dział informatyczny , względnie na
kontakt e-mail : biuro@goldenlotto.pl .
11.5. Kontakt
A )Ze względów bezpieczeństwa bezpośredni kontakt do Portalu Goldenlotto nie występuje z mocy prawa na stronach
czy podstronach Portalu Goldenlotto , jednakże dostępny jest dla wszelkich Urzędów i innych Instytucji Państwowych
za pośrednictwem firmy NetArt . Firma NetArt z mocy prawa i na podstawie nakazów Sądowych lub innych , w każdej
chwili może udostępnić kontakt do właściciela Portalu Goldenlotto, który zgodnie z prawem prowadzi działalność
gospodarczą z zarejestrowanymi uprawnieniami i koncesjami.
B ) Bezpośredni kontakt do Portalu Goldenlotto znajduje się w firmie NetArt , z którego serwera korzysta w ramach
usługi Portal Goldenlotto na podstawie zawartych stosownych umów i wystawianych faktur VAT, za korzystanie z
serwera i dodatkowych usług z firmy NetArt.
11.6. Inne
A ) Właściciel Portalu Goldenlotto , posiadający niezbędne uprawnienia i koncesje ( m.in. rozrywkową ,
społecznościową i biznesową ) do prowadzenia służebności na Portalu Goldenlotto oświadcza, że odpowiada całym
majątkiem własnym i prowadzonej firmy , w przedmiocie prawnego prowadzenia Portalu Goldenlotto i skutkami
wynikającymi z zawartych umów pomiędzy Użytkownikiem a Portalem Goldenlotto. W tym miejscu nazwa "Portal
Goldenlotto" staje na równych prawach z odpowiedzialnym właścicielem , według nazwy lub tożsamości .
B ) Portal Goldenlotto dokona wszelkich starań w podmiotach i z podmiotami , aby wszyscy Użytkownicy Portalu
Goldenlotto byli zadowoleni i usatysfakcjonowani z korzystania , oraz usług świadczonych i będących na Portalu
Goldenlotto.
C ) Portal Goldenlotto odpowiada prawnie za wszelką własną odpowiedzialność w serwisie GLO , nie biorąc
odpowiedzialności za podmioty , do których nie ma stuprocentowej dostępności lub odpowiedzialności cywilnoprawnej , albo wynikające nie z winy Portalu Goldenlotto.

XII - Postanowienia końcowe
12.1 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu
Portalu Goldenlotto w dniu 05 marca 2012r. .
12.2 Każdy Użytkownik , Uczestnik , lub inna osoba posiadająca lub nie posiadająca zdolności do czynności
prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika winna wiedzieć i zapoznać się z
treścią dotyczącą regulaminu zewnętrznego tzw. „współdzielnego” , gdyż stanowi to podstawę dla zabezpieczenia
wszystkich Użytkowników , Uczestników , Podmioty i osoby trzecie , oraz Portalu Goldenlotto i właściciela GLO .
W zasadzie prostej „współdzielność” stanowią przepisy prawne obowiązujące na innych znanych i renomowanych
Portalach w Polsce i Zagranicą , które posiadają szczegółowe regulaminy uznane przez Sądy Powszechne i regulowane
prawami zawartymi w regulaminach i przepisach ustawodawczych R.P. .
Regulamin współdzielny zwany także regulaminem wspólnym stanowi prawo na tych samych prawach i obowiązkach .
12.2 Każdy Użytkownik , Uczestnik , lub inna osoba posiadająca lub nie posiadająca zdolności do czynności
prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika , zarejestrowany na Portalu
Goldenlotto przed wdrożeniem niniejszego Regulaminu , zobowiązany jest do szczegółowego zaznajomienia się z
Niniejszym Regulaminem , Regulaminami zewnętrznymi współdzielnymi stanowiącymi integralną całość niniejszego
Regulaminu Portalu Goldenlotto .
12.3 Każdy Użytkownik , Uczestnik , lub inna osoba posiadająca lub nie posiadająca zdolności do czynności
prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika , zarejestrowany na Portalu
Goldenlotto przed wdrożeniem niniejszego Regulaminu , po zaznajomieniu się szczegółowo z Regulaminami , w
przypadku rezygnacji z prowadzenia Konta profilowego lub serwisowego , albo rezygnacji z uczestnictwa w
podmiotach Serwisowych Portalu Goldenlotto , zobowiązany jest w terminie 14-tu dni licząc od daty lub terminu , w
którym dowiedział się o wdrożeniu Regulaminu , dokonać pisemnej lub drogą elektroniczną rezygnacji z uczestnictwa
w zawartej "Umowie", na korzystanie z Konta Portalu Goldenlotto i innych Usług lub Podmiotów Portalu Goldenlotto .
12.4 Każdy Użytkownik , Uczestnik , lub inna osoba posiadająca lub nie posiadająca zdolności do czynności
prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika , zarejestrowany na Portalu

Goldenlotto przed wdrożeniem niniejszego Regulaminu , a .po zaznajomieniu się szczegółowo z Regulaminami
akceptują Niniejszy Regulamin w całym jego stanie prawnym wraz z innymi regulaminami współdzielnymi , i w
terminie zawitym 14-tu dni nie wniosą jakiejkolwiek rezygnacji , nie ponoszą odpowiedzialności do ponownej
akceptacji regulaminu i ponownej rejestracji na Portalu Goldenlotto .
12.5 GLO zobowiązany jest z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu na/w Portal Goldenlotto poprzez
wdrożenie jego w istniejący Serwis Goldenlotto do wstawienia na główną stronę , przez zawity okres 14-tu dni ,
informacji dotyczącej niniejszego Regulaminu , akceptacji lub rezygnacji „Użytkownika” z zawartej „Umowy „ na
prowadzenie Kont Portalu Goldenlotto i świadczonych Usług i Podmiotów przez GLO.
12.6 Z chwilą i w terminie zawitym 14-tu dni , licząc od dnia lub terminu wdrożenia niniejszego Regulaminu w /na
Portal Goldenlotto , jeżeli GLO nie otrzyma jakiejkolwiek rezygnacji od Użytkownika ,, Uczestnika , lub innej osoby
posiadającej lub nie posiadającej zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun
prawny takiego Użytkownika , Portal Goldenlotto równoznaczny z GLO uważać będą prawnie i ostatecznie , iż
wszystkie zawarte uwarunkowania regulaminowe niniejszego Regulaminu zostały w pełni i całkowicie
zaakceptowane. W tym miejscu, akceptacja regulaminu stanowić będzie podstawę do uznania takiej a nie innej
osoby lub Użytkownika za prawidłowo zarejestrowanego w/na Portalu Goldenlotto .
12.7 O każdej zmianie niniejszego Regulaminu GLO informować będzie poprzez zamieszczenie informacji na
stronie głównej Serwisu Portalu Goldenlotto . Jakiekolwiek zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez
GLO, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Portalu Goldenlotto .
Usługi aktywowane przed wejściem w życie Regulaminu lub zmian regulaminowych będą wykonane na warunkach
określonych w niniejszym regulaminie ,dotychczasowych , dalsze zaś aktywacje na warunkach bieżących
wdrożonego Regulaminu .
12.8 Wszelkie przepisy prawne dotyczące gier losowych lub innych gier mają zastosowanie w niniejszym regulaminie ,
jednakże nie stanowią złamania prawa na mocy przepisów ustawodawczych R.P. , decyzji i zarządzeń dotyczących
wymagań na gry niekoncesjonowane .
12.9 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią prawa zamiennego lub inaczej, prawem
właściwym dla całości Niniejszego Regulaminu , Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem Goldenlotto , której
przedmiotem jest świadczenie Serwisowe przez GLO Usług i Podmiotów na warunkach określonych w Niniejszym
Regulaminie, jest prawo ustawodawcze R.P. .

