Regulamin korzystania z serwisów internetowych:








I.

travelstrefa.pl (URL: https://travelstrefa.pl) – Travel STREFA Biuro Podróży
rejsystrefa.pl (URL: https://rejsystrefa.pl) – Serwis REJSY Travel STREFA
t-office.pl (URL: https://t-office.pl) – Serwis z wyszukiwarkami
miniblog.t-office.pl (URL: http://miniblog.t-office.pl) – Mini blog dla wszystkich
toeuropa.charternavigator.pl (URL: http://toeuropa.charternavigator.pl) – Czartery jachtów
t-office.hotailors.com (URL: https://t-office.hotailors.com/client/#/) – Rezerwacje na e-mail
pl.t-office.hotelplanner.com (URL: http://pl.t-office.hotelplanner.com) – Rezerwacje dla grup

Uwagi ogólne:

Właścicielem serwisów internetowych wymienionych na wstępie oraz Travel STREFA Biuro Podróży
jest T-OFFICE Sp. z o.o. z siedziba w Częstochowie przy ul. Śląskiej 22/12, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000605396, (zwana dalej T-OFFICE).

1.

Każda osoba korzystająca z wymienionych serwisów internetowych przyjmuje do wiadomości i
akceptuje warunki Regulaminu Serwisu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.

Serwisy T-OFFICE dotyczą szeroko rozumianego rynku usług turystycznych. Materiały przedstawione w
Serwisach zostały opracowane głównie przez T-OFFICE, natomiast część tego rodzaju materiałów
została przygotowana przez instytucje współpracujące z T-OFFICE.

3.

T-OFFICE ma prawo do wprowadzania zmian, wycofywania, zawieszania oraz przerywania właściwości
lub funkcjonalności Serwisu bez ograniczeń czasowych, a w szczególności bez uprzedzania
użytkowników Serwisu o tego rodzaju działaniach.

4.

Regulamin Serwisów nie stanowi regulaminu w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

5.

Informacje dotyczące działalności T-OFFICE są dostępne dla użytkowników w serwisach pomocniczych:



II.

t-office.pl/info (URL: https://www.t-office.pl/info/)
t-office.com.pl/aktualności (URL: http://t-office.com.pl/aktualnosci/)

Zasady odpowiedzialności użytkownika Serwisów

1.

Użytkownik to każda osoba, która korzysta z Serwisów.

2.

Użytkownik odpowiada za wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji dostępnych w Serwisach.

3.

Użytkownik jest obowiązany korzystać z Serwisów z poszanowaniem wszelkich praw i ograniczeń
wynikających z polskiego prawa oraz powszechnie przyjmowanych zasad korzystania z Internetu
służących zarówno ochronie interesów Użytkowników jak i interesów innych osób, w tym osób
korzystających z Internetu.

4.

Użytkownik jest obowiązany do pokrycia wszelkich strat lub szkód powstałych na skutek zawinionych
działań lub zaniechań Użytkownika. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie
roszczenia osób trzecich kierowane do T-OFFICE, związane z zachowaniem Użytkownika, w
szczególności takie, które byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem
Serwisów.

5. W przypadku stwierdzenia prób zakłócania działania Serwisów poprzez jego destabilizację lub próby
nieuprawnionego uzyskania dostępu do zastrzeżonych zasobów, bądź też naruszenie integralności
serwisu, T-OFFICE zastrzega sobie prawo do natychmiastowego pozbawienia użytkownika dostępu do
Serwisów bez jakichkolwiek uznania roszczeń odszkodowanych oraz, wedle wyboru, wszczęcia działań
przewidzianych prawem w maksymalnym dopuszczalnym zakresie.

III.

Zasady odpowiedzialności T-OFFICE

1.

Z zastrzeżeniem pkt III.3 poniżej, T-OFFICE oświadcza, iż wszelkie materiały oraz informacje
publikowane w Serwisach są przygotowywane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.

2.

W razie otrzymania uzasadnionych lub uprawdopodobnionych informacji, iż Serwisy zawierają dane
lub materiały naruszające obowiązujące prawo albo interesy lub dobra osobiste osób trzecich T-OFFICE
podejmie stosowne działania mające na celu wyjaśnienie zasygnalizowanych nieprawidłowości oraz
przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

3.

T-OFFICE nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, aktualność oraz kompletność informacji
publikowanych w Serwisach. W szczególności T-OFFICE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody lub skutki decyzji powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika treści
publikowanych w Serwisach. Ryzyko związane z użytkowaniem Serwisów ponosi wyłącznie
Użytkownik.

4.

T-OFFICE nie odpowiada za zawartość stron internetowych połączonych z Serwisami za pomocą
bannerów lub odsyłaczy (linków) do lub z Serwisów. Łączenie się przez Użytkownika z innymi stronami
internetowymi poprzez bandery lub linki zamieszczone w Serwisach odbywa się wyłącznie na własne
ryzyko Użytkownika. T-OFFICE nie odpowiada za zawartość, aktualność ani legalność jakichkolwiek
materiałów i informacji publikowanych na stronach internetowych osób trzecich. T-OFFICE nie ponosi
również odpowiedzialności za skutki użycia przez Użytkownika tego rodzaju materiałów lub informacji.

5.

T-OFFICE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania związane z
nabywaniem przez Użytkownika towarów lub korzystaniem przez niego z usług sprzedawanych lub
reklamowanych za pośrednictwem stron internetowych połączonych z Serwisami za pomocą
bannerów lub odsyłaczy (linków) do lub z Serwisów.

6.

Informacje publikowane w Serwisach nie stanowią oficjalnej wykładni przepisów prawa.

7.

T-OFFICE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zdarzeń
niezależnych od T-OFFICE.

8. T-OFFICE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z
zainfekowaniem wirusem oprogramowania komputerowego lub innych urządzeń należących do
Użytkownika, do którego doszłoby w związku z korzystaniem, z Serwisów.

IV.

Prawa autorskie

1.

Wszelkie prawa do materiałów oraz informacji prezentowanych w Serwisach, dotyczących w
szczególności artykułów, opracowań, fotografii, nazw lub znaków towarowych, przysługują T-OFFICE
lub współpracującym z T-OFFICE podmiotom i objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

2.

Użytkownikowi przysługuje prawo do pobierania, drukowania i wykorzystywania publikacji
zamieszczonych w Serwisach, w całości albo w części, jedynie na użytek osobisty.

3.

Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów publikowanych w Serwisach (w jakichkolwiek
fragmentach) w celach innych niż użytek osobisty może odbywać się wyłącznie z
poszanowaniem praw autorskich lub praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, a w
szczególności za pisemną zgodą T-OFFICE lub innego uprawnionego w tym zakresie podmiotu. W
sprawie uzyskania zgody T-OFFICE na wykorzystanie materiałów i publikacji zamieszczonych w
Serwisach należy skontaktować się z T-OFFICE za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na
adres: biuro@t-office.pl.

4.

Użytkownik naruszający powyższe zasady jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód
powstałych w związku z naruszeniem powyższych zasad.

V.

Postanowienia końcowe

1.

T-OFFICE jest uprawnione do wprowadzania zmian do Regulaminu Serwisów. Zmiany będą
zamieszczane w Serwisach i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

2.

Ewentualne spory, które mogą wystąpić w związku z korzystaniem z Serwisów lub Regulaminu
Serwisu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby T-OFFICE.

