Regulamin korzystania z portalu OSP24.pl

3 stycznia 2017 roku.

§1
1. OSP24.pl jest serwisem internetowym, który umożliwia wysyłanie wiadomości zarejestrowanym
użytkownikom przy pomocy aplikacji mobilnej OSP Alert i OSP Admin dostępnym w niezależnym,
niepowiązanym serwisie GOOGLE PLAY.
2. OSP24.pl jest serwisem non profit. Nie zawiera reklam i innych ukrytych kosztów mogących
obciążać użytkowników.
3. Korzystanie z serwisu przez użytkowników w celach komercyjnych jest zabronione.
§2
1. OSP24.pl nie ponosi odpowiedzialności za: treść przesyłanych komunikatów pomiędzy
użytkownikami, niedostarczenie komunikatu, dostarczenie komunikatu z opóźnieniem. OSP24.pl
zastrzega sobie prawo do niedostarczenia przekazywanej wiadomości bez podania przyczyny.
2. Komunikaty przesyłane przez OSP24.pl muszą być zgodne z polskim prawem. Ich treść nie może
nawoływać do faszyzmu, rasizmu czy innej szeroko pojętej nienawiści.
3. Komunikacja prowadzona przez aplikacje OSP Admin, OSP Alert i serwis OSP24.pl służyć ma
powiadamianiu o zdarzeniach w szczególności ochotnicze i państwowe służby ratownicze.
4. Użytkowanie serwisu w sposób niezgodny z prawem skutkuję usunięciem użytkownika i odmową
ponownej rejestracji.
5. Wykryte naruszenia prawa zostaną niezwłocznie przekazane organom ścigania.
§3
1. Użytkowanie serwisu OSP24.pl i mobilnych aplikacji z nią związanych tj. OSP Admin i OSP Alert
wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika i urządzenia mobilne.
2. Serwis bez żadnej gwarancji przystosowany jest do działania na prawidłowo skonfigurowanej
przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej
i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
3. Serwis OSP24.pl dostępny jest na zasadzie ang. „AS IS” - tj. w tym stanie, w stanie zastanym, bez
gwarancji, nie gwarantując działania, w takim stanie jak widać, w aktualnym stanie (postaci); na
zasadzie as is (tak jak jest), w obecnym stanie rzeczy, na zasadzie "tak jak jest"
§4
1. Aby korzystać z serwisu należy zarejestrować konto poprzez dostępny formularz jednocześnie
potwierdzając znajomość niniejszych warunków i akceptując je bez wykluczeń.
2. Użytkownikiem jest każdy korzystający z portalu czy aplikacji mobilnych OSP Admin, OSP Alert
w jakimkolwiek zakresie.
3. OSP24.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu czy aplikacji mobilnych
OSP Admin, OSP Alert.

4. OSP24.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia działalności serwisu w każdym czasie bez
informowania użytkowników.
§5
1. Serwis OSP24.pl nie gromadzi danych osobowy w rozumieniu prawa. W bazach zapisywane są
jedynie dane służące do identyfikowania użytkowników służące wyłącznie do logowania w serwisie
tj. e-mail, pseudonim, login i wynik funkcji skrótu (tzw. pass hash), oraz inne konieczne do działania
serwisu.
2. OSP24.pl nie przekazuje żadnych danych podmiotom trzecim z wykluczeniem Google INC.,której
portal udostępnia zmienne konieczne do przekazania komunikatu poprzez usługę Google Cloud
Messaging.
§6
1. Użytkownik ma niezbywalne „prawo do zapomnienia” w serwisie OSP24.pl. W celu jego realizacji
należy skorzystać z formularza usuń konto lub przesłać stosowną prośbę na adres: admin@osp24.pl
lub inny e-mail administracyjny podany w serwisie.
2. Przekazanie informacji o realizacji „prawa do zapomnienia” skutkuje trwałym usunięciem
wszystkich danych powiązanych z adresem e-mail użytkownika.
§7
1. OSP24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu korzystania z portalu OSP24.pl w każdym
czasie z jednoczesnym powiadomieniem wszystkich użytkowników poprzez przekazanie nowego
regulaminu drogą mailową. Zmianę regulaminu korzystania z portalu uważa się za zaakceptowaną
przez użytkownika w momencie przekazania nowego regulaminu i nie otrzymania przez OSP24.pl
deklaracji rezygnacji z użytkowania z portalu lub skorzystania z „prawa do zapomnienia”.

