
Forum Oknonet – Warunki użytkowania 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) Użytkownik – osoba fizyczna bądź prawna (dalej jako Użytkownik), rejestrując się na stronie internetowej 
https://forum.oknonet.pl/ i zakładając konto Użytkownika, oświadcza, że zapoznał się i wyraża zgodę na 
warunki użytkowania forum zgodnie z treścią poniższych warunków. 

2) Oknonet zastrzega sobie prawo zmiany warunków użytkowania forum. Wszelkie modyfikacje oraz informacje 
o zmianach warunków będą zamieszczane na: https://forum.oknonet.pl/. Użytkownik, poprzez użytkowanie 
forum i brak wniosku o usunięcie konta, oświadcza, że wyraża zgodę na tak wprowadzone zmiany.  

3) Forum Oknonet działa na skrypcie phpBB, wydanym na licencji „General Public License” (zwanej też „GPL”) 
i możliwym do pobrania ze strony www.phpBB3.PL. Skrypt phpBB wyłącznie ułatwia dyskusje przez Internet, 
jego autorzy nie kontrolują tekstów zamieszczanych w Internecie za pomocą tego skryptu. Więcej informacji 
o skrypcie phpBB można znaleźć na stronie www.phpBB3.PL. 

4) Forum służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów, opinii, ogłoszeń oraz wzajemnej pomocy w zakresie 
poszczególnych działów tematycznych poprzez zamieszczanie postów. 

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z FORUM OKONET 

1) Oknonet nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu 
rejestracyjnym. Oknonet zapewnia Użytkownikowi dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, 
modyfikacji lub usunięcia. Oknonet zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych 
Użytkowników. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed 
nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 

2) Zarejestrowany użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania wypowiedzi o charakterze obraźliwym, 
oszczerczym, propagującym treści niezgodne z polskim prawem lub naruszających cudze prawa autorskie. 
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści wzywających do nienawiści rasowej, 
wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc. 

3) Zabronione jest zamieszczanie niepotwierdzonych informacji wprowadzających zamieszanie w dyskusji bądź 
noszących znamiona fake-newsów. Zakazuje się również dyskusji o charakterze światopoglądowym 
i politycznym. 

4) Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta oraz z innych usług w serwisach https://www.oknonet.pl/ 
w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami 
niniejszego regulaminu. 

5) Użytkownik zapewnia, że umieszczane przez niego treści na forum nie naruszają przepisów prawa, ani praw 
chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a ponadto, że jest w pełni uprawniony 
do zamieszczenia treści na forum. 

6) Wykorzystywanie konta przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów 
administracji publicznej oraz organy ścigania na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Oknonet 
przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników. 

7) Użytkownik nie może na forum bez zgody Oknonet prowadzić jakiejkolwiek działalności reklamowej, 
promocyjnej bądź komercyjnej poza przeznaczonymi do tego celu postami i działami tematycznymi. Oknonet 
zezwala na zamieszczanie linków do zewnętrznych treści, o ile pozostają zgodne z warunkami korzystania 
z forum Oknonet. 

8) Forum nie jest platformą handlową bądź sprzedażową. W odpowiednich działach możliwe jest informowanie o 
chęci kupna, sprzedaży, podjęcia pracy czy nawiązania współpracy, niemniej jednak zamieszczone posty mają 
charakter informacyjny, a Oknonet nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju ogłoszenia i nie pośredniczy 
w transakcjach i/lub negocjacjach pomiędzy Użytkownikami. 

9) Oknonet nie weryfikuje wpisów zamieszczonych na forum pod kątem ich rzetelności i prawdziwości, tym 
samym nie ingeruje w przebieg dyskusji, z zachowaniem zapisów dotyczących prawidłowego funkcjonowania 
i korzystania z forum. 

10) Oknonet zastrzega sobie prawo zablokowania konta Użytkownika, gdy: 
a) Użytkownik wykorzystuje konto z naruszeniem obowiązującego prawa lub warunków użytkowania, 
b) nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi 

obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe. 
11) Użytkownikowi przysługuje prawo zajęcia stanowiska wobec zablokowania konta, w tym prawo wniesienia 

sprzeciwu. 
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12) Oknonet zastrzega sobie prawo usunięcia konta, jeżeli Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta 
przez okres co najmniej 180 dni bądź co najmniej dwukrotnie konto Użytkownika zostało zablokowane w 
oparciu o ust. 10. O zamiarze usunięcia konta Oknonet poinformuje Użytkownika z 5-dniowym 
wyprzedzeniem. Użytkownikowi przysługuje prawo zajęcia stanowiska wobec zamiaru usunięcia Konta, 
poprzez wniesienie sprzeciwu. 

13) Oknonet zastrzega sobie prawo do porządkowania oraz modyfikowania wątków. 
14) Oknonet zastrzega sobie także możliwość zablokowania na serwerach wydawanych przez nią serwisów 

internetowych nadawców wiadomości, domen i adresów IP w razie wykorzystywania konta z naruszeniem 
przepisów prawa lub niniejszego regulaminu. Oknonet umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec 
realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie poprzez wniesienie ewentualnego sprzeciwu. 

15) Użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie podanych podczas użytkowania forum informacji w bazie danych 
portalu. Jednocześnie Oknonet nie ponosi odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do 
pozyskania danych. 

III. ZASADY ZŁOŻENIA SPRZECIWU 

1) Z zachowaniem zapisów wcześniejszych, Oknonet uprawnia Użytkownika do złożenia sprzeciwu w przypadku 
podjęcia działań przez Oknonet, z którymi Użytkownik się nie zgadza. 

2) Sprzeciw należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, z którym Użytkownik się nie zgadza 
i pragnie zmiany decyzji. 

3) W celu zainicjowania procedury reklamacyjnej, Użytkownik winien w terminie 14 dni przesłać na adres 
iod@mediab2b.pl swoje zgłoszenie zawierające opisywane zdarzenie, treść żądania oraz dane do kontaktu. 

4) Oknonet udzieli odpowiedzi na złożony sprzeciw w terminie 14 dni na adres wskazany w złożonym przez 
Użytkownika sprzeciwie. Wydana decyzja przez Oknonet nie podlega dalszym środkom odwoławczym i jest 
ostateczna. Rozstrzygnięcie będzie zawierało uzasadnienie, w oparciu które Oknonet wydało decyzję 
określonej treści oraz ewentualnie o sposobie jej załatwienia. 

IV. WYREJESTROWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA 

1) Użytkownik, który dokonał rejestracji konta, może je usunąć poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta 
przesyłając tego rodzaju żądanie na adres iod@mediab2b.pl. 

2) Oknonet dokona usunięcia konta w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Niniejsze forum jest częścią serwisu https://www.oknonet.pl. 
2) Administratorem forum jest  

oknonet.pl Magdalena Parzonka, ul. Mieszka I 47, 58-309 Wałbrzych, 
NIP 8862641296, REGON 020818713. 

3) Użytkownicy zachowują dostęp do regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie poprzez następujący link: 
https://forum.oknonet.pl/ 

4) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022. 
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