REGULAMIN.
1. Przedmiotem regulaminu jest prezentacja obiektów noclegowych Użytkowników w
internetowym portalu turystycznym e-nadmorzem.net.pl, którego właścicielem jest firma OMEGA
NORD s.c., z siedzibą w Słupsku, ul. Poznańska 1 A - zwana dalej Administratorem.
2. Użytkownikiem jest osoba która zarejestrowała się oraz zamieściła ofertę noclegową poprzez
formularz zgłoszeniowy, bądź poprzez przedstawiciela serwisu.
3. Gościem serwisu jest każda inna osoba, odwiedzająca strony serwisu e-nadmorzem.net.pl
Zgłaszanie ofert do portalu jest dobrowolne i podlega opłacie wg aktualnej oferty.
Dodanie obiektu może nastąpić poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
dostępnego w portalu w zakładce "dodaj obiekt" lub poprzez kontakt z przedstawicielem firmy
OMEGA NORD s.c.
Użytkownik zakładając konto oświadcza, że wszystkie podane dane są prawdziwe i zgodne z
rzeczywistością. Zamieszczanie nieprawidłowych informacji o obiekcie jest zabronione.
Na życzenie, Administrator może założyć konto obiektu Użytkownika na podstawie dostarczonych
danych lub wskazania strony WWW na której się znajdują.
Administrator wymaga, aby oferta obiektu Użytkownika zawierała przynajmniej trzy zdjęcia oraz
krótki opis o obiekcie. W przypadku braku wymaganych zdjęć i opisu, publikacja oferty
Użytkownika może zostać wstrzymana do czasu ich uzupełnienia.
Publikacja / aktywacja oferty obiektu w portalach, nastąpi dopiero po otrzymaniu opłaty za
abonament roczny.
Administrator zastrzega sobie prawo do edycji oferty, pod kątem merytorycznym, ortograficznym i
swobodnego formatowania bez zgody Użytkownika. Administrator może odmówić bądź zaprzestać
emisji oferty obiektu na portalu bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi
podejrzenie manipulacji mającej na celu wprowadzenie w błąd, zatajenie stanu faktycznego
opisywanego obiektu, bądź nieprawidłowości w podanych danych osobowych.
Użytkownik samodzielnie aktualizuje własną ofertę, logując się na konto administracyjne obiektu.
Na wyraźne życzenie Użytkownika, Administrator może dokonać bezpłatnie aktualizacji oferty,
jednak w takim przypadku należy liczyć się z dłuższym czasem realizacji zmiany treści oferty
obiektu. Czas na dokonanie zmian poprzez Administratora może wynieść do 14 dni od daty
zgłoszenia. Zgłoszenie zmian i poprawek należy wysyłać e-mailem na: afromega@o2.pl
Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za treść i rzetelność oferty dodanego
obiektu.
Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność, za ewentualne roszczenia w związku z zamieszczoną
ofertą obiektu, publikacją zdjęć. Oświadcza ponadto, że posiada pełne prawa do korzystania oraz
publikacji przesłanych zdjęć oraz treści i przyjmuje pełną odpowiedzialność za ich publikację w
portalach Administratora.
Użytkownik zobowiązuje się na bieżąco aktualizować swoją ofertę.
Administrator nie odpowiada w żaden sposób za informacje i dane zamieszczone na stronie z
prezentacją oferty obiektu Użytkownika.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak prezentacji oferty Użytkownika z
przyczyn niezależnych od Administratora - awarie serwera, włamania na serwer itp.
Opłaty i rozliczenia.
Opłata za wpis oferty noclegowej obiektu w portalach Administratora, pobierana jest "z góry" w
formie rocznego abonamentu, który rozpoczyna się od daty aktywowania oferty Użytkownika przez
Administratora.
Na poczet dokonania wpłaty na konto, Administrator może wystawić i wysłać mailem lub pocztą

dokument pro-forma.
Po otrzymaniu należnej kwoty (opłacenie pro-formy), Administrator wystawi fakturę VAT na dane
Użytkownika podane na koncie obiektu w panelu administracyjnym.
Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu i otrzymanie oryginału.
W celu przedłużenia emisji oferty na kolejny rok, Użytkownik przed dniem zakończenia ważności
opłaca abonament za kolejny rok.
Ponowna aktywacja oferty obiektu, nastąpi dopiero po opłaceniu abonamentu.
Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie danych obiektu w portalach Administratora oraz na ich
przetwarzanie w celach marketingowych przez firmę Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 27
sierpnia 1997 roku o "O ochronie danych osobowych" - Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883.
Administrator oświadcza, że wszystkie dane personalne i kontaktowe (na przykład imię i nazwisko
właściciela obiektu, e-mail tylko do kontaktu) podane podczas zakładania konta nie zostaną
udostępnione osobom trzecim.
Zabronione jest korzystanie z portali Firmy OMEGA NORD s.c. w sposób niezgodny z polskim
prawem.
Użytkownicy i Goście portali OMEGA NORD s.c. zobowiązani są do nie działania na ich szkodę
bądź szkodę innych osób.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie,
informując o tym Użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu Regulaminu.
Użytkownik przesyłając formularz dodania obiektu oświadcza, że zgadza się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
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