
Regulamin Serwisu Spell Your Shape	

!  
I. Użyte terminy i definicje  

 
1. Regulamin Serwisu Spell Your Shape:, zwany dalej "Regulaminem", to niniejszy dokument wraz z 
załącznikami i innymi dokumentami, które jednoznacznie odwołują się do niego i jego treści;  
2. Serwis: Serwis internetowy Spell Your Shape, znajdujący się pod adresami 
internetowymi www.spellyourshape.pl, spellyourshape.com, www.testyourshape.pl, 
www.testyourshape.com oraz www.facebook.com/SpellYourShape, którego właścicielką jest:	


Tatiana Szczęch, Centrum Kreowania Wizerunku Synergia, ul. Daszyńskiego 9, 44-100 Gliwice, NIP: 
969-120-36-20 REGON: 241460628 
 
II. Postanowienia ogólne  
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.   
2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje 
wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.   
 
III. Rejestracja  
 
1. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna i dobrowolna. 	


2. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 
2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami. 	


3. Użytkownik wyraża zgodą na prezentację swoich danych osobowych.	


4. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie quizu sylwetkowego, którego wynikiem jest 
wstępne określenie typu sylwetkowego Użytkownika na podstawie systemu klasyfikacji sylwetek Spell 
Your Shape. Wypełnienie quizu jest dobrowolne i kończy się  rejestracją.  
 
IV. Ogólne prawa i obowiązki Użytkownika 
 
1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu.   
2. Użytkownik nie ma obowiązku dokonywania żadnych opłat związanych z korzystaniem z Serwisu.  
3. Użytkownik ma prawo do dodawania treści w Serwisie.  
Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści, które:   
a) są sprzeczne z obowiązującym prawem  
b) naruszają prawa osób trzecich,  
c) naruszają prawa autorskie,  
d) są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,  
e) wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,  
f) nawołują do aktów przemocy,  
g) obrażają Użytkowników lub inne osoby,  
h) promują inne strony internetowe,  
i) promują programy partnerskie firm trzecich,  
j) zawierają treści o charakterze pornograficznym,  
k) zawierają treści o charakterze reklamowym,  
l) stanowią linki prowadzące do stron zawierających treści opisane w tym paragrafie.  
4. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu, mogą one 
zostać usunięte przez Administratora bez informowania Użytkownika o tym fakcie.   

http://www.spellyourshape.pl
http://spellyourshape.com
http://www.testyourshape.pl
http://www.testyourshape.com
http://www.facebook.com/SpellYourShape


5. Użytkownik ma prawo wstawić w profilu zdjęcie przedstawiające jego aktualny wizerunek.   
6. Zakazane są wszelkie działania mające na celu zakłócenie prawidłowego działania systemu.   
7. Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno konto.   
8. Podmioty komercyjne mogą zakładać konta oraz umieszczać swoje oferty w Serwisie tylko za zgodą 
właściciela Serwisu. Umieszczanie ofert komercyjnych bez zgody właściciela Serwisu będzie skutkować 
ich usunięciem i zablokowaniem konta.  
 
V. Polityka ochrony prywatności 
 
1. Serwis zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w 
zgodzie z przepisami prawa i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.  
2. Serwis zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem:  
danych statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników;  
udostępnienia danych osobowych Użytkowników na żądanie organów państwowych w sytuacji, gdy 
wymagają tego przepisy prawa.  
3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich aktualizacji w dowolnym 
momencie.  
4. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie udostępnionych danych 
osobowych, w tym adresu elektronicznego, przez Serwis w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i 
preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług 
świadczonych przez Serwis, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 
2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).  
5. Powyższa zgoda nie obejmuje zdjęć Użytkownika, w tym zdjęć sylwetki, które nigdy nie zostaną 
udostępnione osobom trzecim.  
6. Użytkownik wyraża zgodą na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, komunikatów 
o zmianach w ofercie, powiadomień oraz innych wiadomości od Administratorów Spell Your Shape.  
7. W czasie korzystania z Serwisów Spell Your Shape Użytkownik może zostać poproszony o podanie 
niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Dane mogą być  niezbędne 
do prawidłowego działania Serwisów. Niepodanie wymaganych danych może skutkować zablokowaniem 
funkcji, której one dotyczyły.  
8. Cookies (Ciasteczka): niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe 
wysyłane do komputera Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub 
umorzenia danej operacji. Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika oraz jego 
danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.  
9. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i podmiotów, których dane kontaktowe podane są w 
serwisach Spell Your Shape lub w e-mailach wysyłanych zgodnie z Regulaminem.  
 
VI. Postanowienia końcowe  
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania, tj. 7.03.2015 r. 	


2. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. 
Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia.


