
 
 
 
 

 
 

REGULAMIN WYSZUKIWARKI PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE 
 
 
 
Obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2010 roku. 
Wszystkie umowy o świadczenie usług realizowanych przez BEAUTY GUIDE / PRZEWODNIK URODY (dalej zwanym BG) oparte są na 
ogólnych warunkach i stanowią ich integralną część: 

§ 1. Definicje  

1. Użytkownik/Ogłoszeniodawca - każda osoba lub firma (w imieniu której występuje reprezentant), która w jakikolwiek sposób korzysta 
ze strony przewodnikurody.pl dla jakiegokolwiek celu. 
2. PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE (WYSZUKIWARKA) – strona internetowa zawierająca skrypty, oprogramowanie, informacje 
oraz dane w formie graficznej i tekstowej w domenie przewodnikurody.pl lub www.przewodnikurody.pl 
3. Wpis – aktywność mająca na celu dodanie informacji o prowadzonej działalności do PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE w 
sposób zgodny z regulaminem. 
4. Działania szkodliwe – taka działalność Użytkownika, świadome lub nie, które prowadzi do szkody jego własnej, osób trzecich albo 
PRZEWODNIKA URODY BEAUTY GUIDE. 

§ 2. Obowiązywanie regulaminu 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2010 aż do chwili publikacji nowszej wersji lub do momentu zamknięcia strony 
PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE. 
2. W sytuacji gdy jedno z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne lub też niemożliwe do zrealizowania na 
mocy prawomocnego wyroku sądowego, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy. 
3. PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, bez 
uprzedniej zapowiedzi i w dowolny sposób. 

§ 3. Wpis i płatności 

1. Wpis do PRZEWODNIKA URODY BEAUTY GUIDE – jest płatny zgodnie z cennikiem przedstawionym na stronie 
www.przewodnikurody.pl. 
2. PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE nie zwraca pieniędzy w wypadku niewyświetlania się oferty usług, gdy uzna, że strona nie 
spełnia podanych poniżej wymagań. W takim wypadku BG ustala z ogłoszeniodawcą termin oraz sposób przekazania dodatkowych 
materiałów potrzebnych do uzupełnienia oferty. Zarówno w interesie BG jak i ogłoszeniodawcy jest umieszczenie w ofercie możliwie 
najbardziej trafnego opisu oraz materiału graficznego, z którego będą korzystali użytkownicy portalu. 
 
3. Błędy jakie powodują niewyświetlenie oferty w PRZEWODNIKU URODY BEAUTY GUIDE: 

• opis zawiera błędy merytoryczne, 
• opis zawiera błędy ortograficzne, 
• opis zawiera błędy interpunkcyjne lub stylistyczne, 
• opis jest serią słów kluczowych podanych w miejscu opisu a nie w miejscu do tego wyznaczonym, 
• opis nieprawidłowo opisuje działalność ogłoszeniodawcy np.(opis jest niezgodny z charakterem usługi), 
• opis ma charakter języka promocyjnego, gdzie zawarte są slogany reklamowe a nie faktyczny opis działalności, 
• brak zdjęć obiektu, 
• brak podania wszystkich wymaganych informacji, 
• opis jest niezgodny z regulaminem, 
• są podejrzenia, że usługodawca nie prowadzi tego typu działalności lub dubluje ofertę działalności w wyszukiwarce, 
• ogłoszeniodawca korzystał z bezpłatnego umieszczenia go w wyszukiwarce zgodnie z programem „Magazyn Beauty Guide” a 

nie umieścił aktywnego linku zwrotnego na swojej stronie internetowej, 
• adres e-mail jest inny niż ten podawany na firmowej stronie internetowej 
• gdy podaje informacje nieprawdziwe, 
• gdy wpis  ma charakter erotyczny, rasistowski lub w inny sposób narusza prawo lub dobre imię osób trzecich. 

4. PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE nie zwraca pieniędzy w wypadku nieprzyjęcia strony ze względów regulaminowych. 

5. Aby wpis został przyjęty do WYSZUKIWARKI PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE ogłoszeniodawca musi wypełnić wszystkie 
wymagane pola w formularzu „dodaj obiekt” na stronie www.przewodnikurody.pl 
6. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu, a w szczególności prowadzić do naruszania 
prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich. W przypadku stwierdzenia przez PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE , że 
użytkownik dopuszcza się takich działań, PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE ma prawo niezwłocznie zablokować konto takiego 
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użytkownika. W takiej sytuacji PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE podejmie również wszelkie działania, które będą zmierzały do 
naprawienia poniesionej szkody na koszt użytkownika, który dokonał nadużycia. W takim przypadku PRZEWODNIK URODY BEAUTY 
GUIDE nie zwraca pieniędzy wpłaconych przez ogłoszeniodawcę. 
7. Opłata zapewnia użytkownikowi, że w ciągu 7 dni (w dni robocze) moderatorzy serwisu zweryfikują wpis i sprawdzą czy nadaje się 
ona do PRZEWODNIKA URODY BEAUTY GUIDE. Jeżeli wpis będzie uznany za zgodny z Regulaminem, moderatorzy dodadzą go do 
WYSZUKIWARKI PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE, o czym powiadomią Użytkownika pocztą elektroniczną. W przypadku 
odrzucenia Użytkownik również zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną o decyzji nieprzyjęcia strony do WYSZUKIWARKI 
PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE.  
8. Zmiana opisu oferty może zostać wykonana na życzenie ogłoszeniodawcy – lecz to PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE 
zdecyduje w jakim czasie to nastąpi oraz na jakich warunkach. 
9. W przypadku popełnienia przez moderatorów błędu podczas dodawania oferty, bądź zmiany jej opisu, Użytkownik ma prawo zgłosić 
błąd kontaktując się z nami za pomocą e-maila na adres: pomoc@przewodnikurody.pl, który podany jest również w zakładce „kontakt” 
na stronie www.przewodnikurody.pl. Jeśli zgłoszenie będzie uzasadnione, moderatorzy nieodpłatnie wprowadzą zmiany. 

§ 4. Odpowiedzialność PRZEWODNIKA URODY BEAUTY GUIDE  

1. PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy też niemożność uzyskania dostępu do 
danych zgromadzonych na serwerze PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE wynikającą z przyczyn od niego niezależnych a w 
szczególności awarii technicznych oraz działania siły wyższej. 
2. PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE nie gwarantuje prawdziwości oraz aktualności danych i informacji podanych przez 
ogłoszeniodawców lub firmy (i ich reprezentantów) ani nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez 
wykorzystanie tych danych. 
3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek dane dostarczone przez Ogłoszeniodawcę okazały się niezgodne z prawem, uwłaczające, 
dyskryminujące, rasistowskie, przekazane bezprawnie (np. z naruszeniem praw autorskich) lub gdyby łamały prawo w jakikolwiek inny 
sposób, całą odpowiedzialność prawną oraz wszystkie możliwe konsekwencje ponosi Ogłoszeniodawca, który podał takie dane. W 
takim przypadku Ogłoszeniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.  

§ 5. Prawa Prywatności Użytkownika  

1. PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE nie gromadzi danych osobowych Ogłoszeniodawcy, ani danych o charakterze 
personalnym.  
2. Dane o Ogłoszeniodawcy, takie jak adres IP, strona odsyłająca itp. są gromadzone wyłącznie w celu opracowania statystyk i jest to 
powszechnie przyjęta praktyka pozwalająca na monitorowanie ruchu na stronie. 
3. Ogłoszeniodawca zaświadcza, że działa w dobrej wierze i podaje prawdziwe dane, które mogą być wykorzystane oraz udostępnione 
osobom trzecim w przypadku stwierdzenia działania szkodliwego lub jakiegokolwiek nadużycia. 
4. Ogłoszeniodawca jest świadom faktu, że jego działania podlegają stałemu monitorowaniu w trakcie korzystania z serwisu i deklaruje, 
że nie będzie w żaden sposób utrudniał pozyskania przez PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE swoich danych dotyczących jego 
identyfikacji w sieci (adres IP, dane dotyczące daty i czasu wpisu), ani ich fałszował. 
5. W trosce o prywatność i bezpieczeństwo Użytkowników PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE nie będzie udostępniał 
zgromadzonych w jakikolwiek sposób adresów e-mail innym organizacjom, firmom ani osobom nie współpracującym z BEAUTY GUIDE 
PRZEWODNIK URODY. 
7. Jednakże PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE zastrzega sobie prawo do wykorzystania podanych danych we wpisach w 
sposób dowolny na użytek PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE. 
 
§ 6. Działania szkodliwe  

1. „Działaniem szkodliwym” jest dostarczanie do PRZEWODNIKA URODY BEAUTY GUIDE danych nieprawdziwych lub fałszywych. 
2. „Działaniem szkodliwym” jest każde działanie, mające na celu uniknięcie dokonania opłaty za dodanie wpisu. 
3. „Działaniem szkodliwym” jest każde działanie, mające na celu zaszkodzenie wyszukiwarkom, organizacjom, firmom lub osobom z 
wykorzystaniem PRZEWODNIKA URODY BEAUTY GUIDE. 
4. „Działaniem szkodliwym” jest każde działanie, mające na celu uzyskanie większych niż domyślne uprawnień na serwerze/na stronach 
PRZEWODNIKA URODY BEAUTY GUIDE. 
5. „Działaniem szkodliwym” jest każde działanie, mające na celu uzyskanie wpisu innego typu, niż zatwierdzony przez moderatora lub 
administratora PRZEWODNIKA URODY BEAUTY GUIDE. 
6. „Działaniem szkodliwym” jest każde działanie, mające na celu zablokowanie, uszkodzenie lub przeciążenie serwera PRZEWODNIKA 
URODY BEAUTY GUIDE. 
7. „Działaniem szkodliwym” jest każde działanie, mające na celu zachęcenie organizacji, firm lub osób do działania na niekorzyść 
PRZEWODNIKA URODY BEAUTY GUIDE. 
8. „Działaniem szkodliwym” jest każde działanie, które naraża dobre imię PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE, w tym również 
wydawanie opinii niezgodnych z prawdą.  
9. „Działaniem szkodliwym” jest każde działanie, mające na celu wprowadzenie w błąd Użytkowników, roboty wyszukiwarek, klientów 
PRZEWODNIKA URODY BEAUTY GUIDE. 
10. „Działaniem szkodliwym” jest każde działanie, mające na celu wprowadzenie w błąd administratora lub moderatora PRZEWODNIKA 
URODY BEAUTY GUIDE. 

§ 7. Prawa autorskie  

1. Użytkownik oświadcza  oraz przekazuje całość praw autorskich. Wszystkie dane zgromadzone na serwerze PRZEWODNIKA 
URODY BEAUTY GUIDE oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z jego usługami należą do PRZEWODNIKA URODY 
BEAUTY GUIDE. 
2. Wszystkie dane, które Użytkownik/Ogłoszeniodawca przekazuje do PRZEWODNIKA URODY BEAUTY GUIDE, są mu przekazywane 
dożywotnio na własność. Użytkownik deklaruje tym samym także, że dane, które dostarcza do PRZEWODNIKA URODY BEAUTY 
GUIDE posiada legalnie oraz ma prawo nimi dysponować. 
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§ 8. Dodanie wpisu  

1. Użytkownik, dodając wpis do PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE, deklaruje, iż zna dokładnie treść tego regulaminu, że zgadza 
się całkowicie z tym regulaminem, oraz że zamierza go przestrzegać także po wprowadzeniu przez PRZEWODNIK URODY BEAUTY 
GUIDE zmian do tego regulaminu, kiedykolwiek miałoby to mieć miejsce. 
2. Użytkownik bierze na siebie całą odpowiedzialność za dodawany wpis i wszystkie konsekwencje jego publikacji. 
3. Użytkownik dodając wpis potwierdza, że zezwala na jego publikację. 
4. Użytkownik jest świadomy że decyzja o nieopublikowaniu dodawanego wpisu podjęta przez moderatora jest ostateczna i nie podlega 
negocjacjom w sytuacjach, w których moderator wykryje niezgodność wpisu z regulaminem lub jakiekolwiek działanie mające charakter 
nadużycia lub działania szkodliwego.  

& 9. Pozycje wpisów w WYSZUKIWARCE PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE 

1. Wpisy użytkowników jak i ich oferta pojawia się w wynikach wyszukiwania wg następującego klucza: 

a. kolejności dodania wpisu w danych kategoriach, 
b. porządku alfabetycznego, 
c. pierwszeństwo w wynikach wyszukiwania otrzymują wpisy, których użytkownicy wykupili reklamę w Magazynie 

Przewodnik Urody Beauty Guide (Dolnośląskie). Następnym kryterium w tym regionie jest kolejność wpisu oraz  
porządek alfabetyczny, 

d. osobnych ustaleń między BG a Użytkownikiem/Ogłoszeniodawcą na podstawie pisemnego porozumienia. 

2. Pozycje wpisów mogą czasowo ulegać zmianie – jest to związane ze zmianami w mechanizmach działania silnika wyszukiwarki. 

§ 10. Uprawnienia PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE w kwestii zarządzania wpisami  

1. PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE ma nieograniczone niczym prawo do wprowadzania dowolnych zmian wpisu. 
2. PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE ma niczym nieograniczone prawo do usunięcia informacji dotyczącej wpisu. 
3. PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE ma nieograniczone prawo do powielenia i kopiowania danych wpisu w każdym sensie i 
znaczeniu tego słowa. 

§ 11. Edycja i usuwanie wpisu (świadomość zmiany danych)  

1. Edytowanie wpisu przez Użytkownika jest tożsame z dodawaniem wpisu i dotyczą go te same postanowienia niniejszego regulaminu. 
2. Edycja wpisu przez Użytkownika oznacza świadomą zgodę, że dane uprzednio podane będą skasowane i niemożliwe do 
przywrócenia.  
3. Usuwając wpis, Użytkownik oświadcza, że zgadza się na całkowite skasowanie jego wpisu oraz zaświadcza, że nie jest już 
zainteresowany korzystaniem z usług PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE. 

§ 12. Płatności 

Na wykupione usługi zostaje wystawiona faktura VAT w ciągu 7 dni od daty wpływu środków na konto PRZEWODNIK URODY BEAUTY 
GUIDE oraz wysłana na adres podany w zamówieniu. 

§ 13. Pozostałe postanowienia  

1. PRZEWODNIK URODY BEAUTY GUIDE zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do swojego serwera wybranym adresom 
IP bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  
 
 


