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REGULAMIN OGÓLNY  

GAZETY INTERNETOWEJ 
 

Niniejszy REGULAMIN OGÓLNY GAZETY INTERNETOWEJ określa ogólne warunki 

korzystania z gazety internetowej, która jest wydawana przez firmę CIIR sp. z o.o.  

z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Garncarskiej 9 zwana dalszej części Wydawcą. 

I. Definicje 

 

1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, czyli REGULAMIN OGÓLNY GAZETY 

INTERNETOWEJ 

2. Wydawca – CIIR sp. z o. o. wydawca sieci lokalnych gazet internetowych 

iKrotoszyn.pl, iJarocin.pl, iPleszew.pl, iGostyn.pl, iKalisz.pl oraz iOstrowWlkp.pl 

3. Serwis - oznacza zorganizowany system wykonany i udostępniony przez Wydawcę 

w sieci Internet, umożliwiający korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu 

danych oraz treści opracowanych przez Wydawcę i umożliwieniu ich 

wprowadzania. Dostępny pod adresami iKrotoszyn.pl, iJarocin.pl, iPleszew.pl, 

iGostyn.pl, iKalisz.pl oraz iOstrowWlkp.pl będące serwisami informacyjno-

użytkowymi o tematyce miejskiej, reklamowej oraz połączonym z wpisem do 

Katalogu Stron WWW. 

4. Czytelnik – osoba, która obserwuje, czyta informacje zamieszczone na kartach 

Serwisu. 

5. Lokalne Gazety Internetowe - oznaczają gazety internetowe iKrotoszyn.pl, 

iJarocin.pl, iPleszew.pl, iGostyn.pl, iKalisz.pl oraz iOstrowWlkp.pl 

 

II. Warunki ogólne 

 

1. Regulamin definiuje ogólne zasady korzystania z Serwisu. 

2. Czytanie, przeglądanie Serwisu jest bezpłatne 

3. Profil Serwisu to informacyjno, reklamowy danego regionu. 

4. Czytelnicy Serwisu zobowiązani są do korzystania z najnowszych przeglądarek 

internetowych w celu poprawnego wyświetlania się strony. 

5. Wydawca respektuje prywatność czytelników. Polityka prywatności została 

opisana w osobnym dokumencie. 

 

III. Prawa i możliwości czytelników 

 

1. Czytelnik Serwisu publikuje swoje zdanie, opinie w postaci komentarzy wyłącznie 

na własną odpowiedzialność. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności 

za treści zamieszczane przez czytelników na stronach lokalnych gazet 

internetowych. 

2. Niedozwolone jest umieszczanie przez czytelników na stronie Serwisu 

komunikatów o treści reklamowej bez wcześniejszych ustaleń z Wydawcą. 

3. Czytelnik korzystając w pełni z Serwisu akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 

4. Niedozwolone jest wpisywanie przez czytelników w pola formularzy: 

a. Treści wulgarnych. 

b. Nazwisk (poza własnym) 
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c. Informacji, które mogą urazić godność osób trzecich. 

d. Informacji, które są niedopuszczalne z polskim prawem. 

e. Informacji, które mogą odnosić się do przekonań religijnych innych osób i 

urazić ich godność. 

 

IV. Prawa i możliwości wydawcy 

 

1. Wydawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia zgromadzonych danych 

czytelników Serwisu. 

2. Wydawca lub redaktor naczelny Serwisu zastrzega sobie prawo do nie 

umieszczania komentarzy bez podania przyczyn takiego działania. 

3. Wydawca bądź redaktor naczelny ma prawo w dowolnym czasie wprowadzić 

płatny dostęp do wybranych części Serwisu. Czytelnik będzie poinformowany o 

tym stosownym komunikatem. 

 

V. Rozporządzenie końcowe 

 

1. Wydawca ma prawo do zmian informacji zawartych w regulaminie. 

2. Wszelkie zmiany dotyczące regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji w 

odpowiedniej zakładce Serwisu ze stosowną adnotacją o wprowadzonych 

zmianach. 

3. Czytelnik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu. 

4. Regulamin obowiązuje od dnia 13.06.2017 r. 

 


