PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ
‘z dnia 01 STYCZNIA 2012 r. na Serwisie Internetowym tłumaczeniowy.pl
Jako dostawca usług hostingowych, co do zasady nie ponosimy, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, odpowiedzialności za treść Ogłoszeń jak i innych danych
przechowywanych na naszym Serwisie. Jednakże mamy obowiązek je usunąć w dwóch wypadkach:
1) w przypadku urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze ogłoszeń lub związanej z
nimi działalności (np. z Policji, prokuratury);
2) w przypadku uzyskania innej wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze ogłoszeń
lub związanej z nimi działalności. Taką wiadomość możemy otrzymać od Ciebie. Jeśli
zauważyłeś, że jakieś Ogłoszenie zawiera treści naruszające przepisy prawne, naruszające
Twoje prawa własności intelektualnej, dobra osobiste lub jest w inny sposób sprzeczne z
Zasadami Zamieszczania Ogłoszeń poinformuj Nas (Zgłoś Naruszenie), a my, po dokonaniu
weryfikacji wiarygodności informacji, usuniemy takie Ogłoszenie.
Naruszenie zgłaszasz e-mailem na adres: naruszenia@tlumaczeniowy.pl lub za pomocą formularza
zgłaszania naruszeń. Informacje wymagane w mailu są nam potrzebne w celu zagwarantowania, że
osoby zgłaszające Naruszenie podają prawdę, są uprawnionymi stronami albo ich upoważnionymi
przedstawicielami. Ponadto ma nam to umożliwić jednoznaczne rozpoznanie ogłoszenia, które ma
zostać usunięte.
Twoje Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Twoje dane kontaktowe;
2. Własnoręczny lub elektroniczny podpis, z tym że możemy dopuścić zgłoszenie wyłącznie
przez mail lub formularz;
3. Podanie informacji pomagających nam zlokalizować miejsce, gdzie znajdują się dane, do
których dostęp mamy uniemożliwić;
4. Wskazanie rodzaju i zakresu naruszenia;
5. Uzasadnienie;
6. Dowody na poparcie zgłoszenia (np. jeśli zgłaszasz naruszenie prawa autorskiego podanie
linka do strony, gdzie został opublikowany oryginał artykułu).
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych
w celu rozpatrzenia Zgłoszenia i związanych z tym czynności.
Jeśli Zgłoszenie nie zawiera wszystkich wyżej wymienionych elementów, możemy odmówić jego
rozpatrzenia – w tym wypadku wezwiemy Cię do uzupełnienia.

Uwaga:
Treść niniejszej Procedury Zgłaszania Naruszeń jest chroniona prawem autorskim.
Zakazane jest kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez zgody autora.
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