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REGULAMIN SERWISU TOURNAMENT.TOOLS
§1
Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu
internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym http://tournament.tools przez QBIDI sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dickensa 27/21 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000470331, NIP 7010390756.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu
http://tournament.tools/doc/static.files,regulamin/regulamin.pdf, w sposób umożliwiający jego
pobranie. Osoby korzystające z Serwisu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym
Regulaminem przed dokonaniem rejestracji w Serwisie, oraz do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
4. Korzystanie z Serwisu, zależnie od rodzaju wybranych funkcjonalności Usług może być bezpłatne
lub płatne.
§2
Definicje
Użyte w Regulaminie określenia rozpoczynające się wielką literą oznaczają:
Serwis
serwis internetowy Tournament.Tools znajdujący się w pod adresem internetowym
http://tournament.tools, przeznaczony dla organizatorów wydarzeń sportowych, w tym
turniejów i lig, bądź prowadzących rankingi zawodników lub drużyn sportowych, oferujący
szereg Usług służących organizacji i prowadzeniu wydarzeń sportowych, które to Usługi
dostępne są po przednim zarejestrowaniu;
Administrator
podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którego właścicielem jest QBIDI sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Dickensa 27/21 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470331, NIP 7010390756;
Użytkownik
osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która dokona rejestracji w
Serwisie;
Uczestnik
każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, której dane znajdują się w Serwisie w związku z ich wprowadzeniem przez
Użytkownika;
OAuth
protokół uwierzytelniania Użytkowników, który pozwala zewnętrznym aplikacjom na działanie
w ich imieniu bez konieczności podawania hasła. Serwis wykorzystuje protokół w wersji 2.0.
Więcej informacji na temat OAuth można znaleźć na stronie oauth.net.
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Dostawca Usługi OAuth
zewnętrzny serwis internetowy, umożliwiający weryfikację tożsamości Użytkowników za
pomocą protokołu OAuth. Serwis umożliwia rejestrację za pomocą serwisów Google, Facebook,
Twitter i LinkedIn.
Adres email
indywidualny adres poczty elektronicznej, podawany przez Użytkownika w czasie rejestracji w
Serwisie, po którego podaniu (wraz z hasłem dostępu, lub uwierzytelnionym tokenem OAuth)
uzyskuje on dostęp do Serwisu; podanie adresu email (wraz z hasłem, lub tokenem OAuth) jest
niezbędne do każdorazowego logowania do Serwisu.
Hasło
ciąg znaków składający się z liter oraz cyfr stworzony przez Użytkownika na etapie rejestracji
w Serwisie na potrzeby rejestracji i późniejszego logowania do Serwisu; podanie hasła (wraz z
adresem email) jest niezbędne do każdorazowego logowania do serwisu.
Usługi
usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu Użytkownikowi,
polegające na udostępnieniu Użytkownikowi funkcjonalności Serwisu służących organizacji i
prowadzeniu wydarzeń sportowych, w tym między innymi publikowaniu informacji o tych
wydarzeniach, list uczestników, wyników, komunikatów związanych z wydarzeniami, a także
służących prowadzeniu lig oraz rankingów zespołów i zawodników. Wykaz dostępnych usług
jest dostępny pod adresem http://tournament.tools/db/static.funkcje.
Liga
regularny cykl rozgrywek w danej dyscyplinie sportowej, rozłożony w czasie, o charakterze
ciągłym, którego wyniki są umieszczane w Serwisie.
Turniej
indywidualne lub grupowe rozgrywki o określone przez organizatora trofeum, trwające
maksymalnie 10 dni, którego wyniki są umieszczane w Serwisie.
Ranking sportowy
cykliczna klasyfikacja zawodników indywidualnych lub drużyn, której wyniki umieszczane są w
Serwisie.
Opłata
opłata określona w Cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu z tytułu
świadczenia Usług płatnych.

§3
Usługi
1. Świadczenie Usług przez Administratora polega na udostępnieniu Użytkownikom
funkcjonalności Serwisu służących organizacji i prowadzeniu wydarzeń sportowych, między
innymi publikowaniu informacji o tych wydarzeniach, list uczestników, wyników, komunikatów
związanych z wydarzeniami, a także służących prowadzeniu Lig, Turniejów, oraz Rankingów
drużyn sportowych i zawodników.
2. Administrator świadczy Usługi zarówno bezpłatne jak i płatne – jest to zależne od rodzaju
wybranej przez Użytkownika funkcjonalności.
3. Administrator świadczy Usługi bezpłatne na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem,
poprzez dokonanie rejestracji Użytkownika w Serwisie w trybie wskazanym w § 4 Regulaminu.
4. Administrator świadczy Usługi płatne tym Użytkownikom, który zawarli umowę o świadczenie
Usług bezpłatnych (dokonali rejestracji w Serwisie), oraz którzy zawarli dodatkową umowę o
świadczenie wybranej przez siebie Usługi płatnej. W przypadku gdy Usługa jest płatna
Użytkownik „klikając” na nią uzyska informację o tym, że Usługa może zostać udostępniona po
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zawarciu dodatkowej Umowy o świadczenie Usług płatnych i zapłacie określonej Opłaty za daną
Usługę. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi płatnej następuje w trybie wskazanym w § 4.
Dane zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie są dostępne według wyboru Użytkownika
bądź publicznie, bądź wyłącznie dla Uczestników, po uprzednim zalogowaniu się w Serwisie
poprzez wpisanie utworzonego w tym celu przez Użytkownika hasła, lub podanie
uwierzytelnionego tokenu OAuth.
Wyłącznie uprawnionym do wprowadzania danych do Serwisu, w tym danych zawodników oraz
wyników wydarzeń sportowych, a także dokonywania jakichkolwiek zmian w treści tych danych
jest Użytkownik. Administrator nie świadczy żadnych usług związanych z operacjami na danych
wprowadzonych przez Użytkownika.
W ramach Usług Administrator jest obowiązany do zabezpieczenia serwera, na którym znajduje
się Serwis przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez fizyczne zabezpieczenie serwera
przed dostępem osób trzecich, a także stosowanie specjalistycznych urządzeń i programów do
ochrony serwera i sieci telekomunikacyjnej polegających między innymi na filtrowaniu ruchu,
technologii wykrywania i blokowania ataków oraz zapewnieniu ochrony antywirusowej.
Użytkownik może nadać nazwę wydarzeniu sportowemu, które zamieszcza w Serwisie.
Użytkownik odpowiada za to, że nazwa ta nie narusza praw żadnej osoby trzeciej, w tym praw
autorskich bądź praw własności przemysłowej. Odpowiedzialność Administratora z tego tytułu
jest wyłączona.
Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie stosownej opcji w ustawieniach konta,
Administrator będzie informował go aktywności pozostałych Użytkowników oraz Uczestników
związanych z kontem Użytkownika.
Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie stosownej opcji w ustawieniach konta
Administrator będzie dostarczał Użytkownikowi newsletter za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę.
§4
Zawarcie Umowy, czas trwania

1. Warunkiem korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest zawarcie Umowy o świadczenie Usług
bezpłatnych, poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie. Dla dokonania rejestracji Użytkownik jest
obowiązany do postępowania zgodnie z instrukcją wskazaną w Serwisie. Rejestracja polega na
wprowadzeniu danych Użytkownika, to jest imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz
hasła utworzonego przez Użytkownika, lub uwierzytelnionego tokenu OAuth, do formularza
elektronicznego znajdującego się na stronie https://panel.tournament.tools , a także
zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka „akceptuję”.
Dane podawane w toku rejestracji winny dotyczyć Użytkownika, który dokonuje rejestracji i być
zgodne z prawdą.
2. Po wypełnieniu formularza rejestracji Użytkownikowi zostanie przesłany na podany przez niego
Adres email wiadomość zawierająca link, na który należy kliknąć celem potwierdzenia danych i
zakończenia rejestracji. Po kliknięciu na link następuje przekierowanie na stronę Serwisu, co
oznacza zakończenie rejestracji i zawarcie Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych. Z tą chwilą
Użytkownik otrzymuje dostęp do swojego konta i wszystkich Usług bezpłatnych.
3. Warunkiem korzystania z Usług płatnych jest zawarcie Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych
w trybie wskazanym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, a także zawarcie dodatkowej Umowy o
świadczenie Usług płatnych i dokonanie zapłaty stosownej Opłaty. Zawarcie Umowy o
świadczenie Usług płatnych następuje poprzez wybór Usługi, której uzyskaniem Użytkownik jest
zainteresowany oraz wybór okresu świadczenia Usługi – jeśli dla tej Usługi przewidziana jest taka
możliwość. Po dokonaniu wyboru tych danych Użytkownik otrzymuje informację o należnej z
tytułu świadczenia Usługi Opłacie. Kliknięcie przez Użytkownika w okno „kupuję” oznacza
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akceptację oferty Administratora i zawarcie Umowy o świadczenie Usługi płatnej.
4. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych zawierana jest na czas nieoznaczony.
5. Umowa o świadczenie Usług płatnych zawierana jest na czas oznaczony, przy czym wedle wyboru
Użytkownika Umowa może być zawarta:
a. na okres 1 roku – wówczas w okresie trwania Umowy Użytkownik uprawniony jest do
wprowadzania dowolnej ilości wybranych przez niego na etapie zawierania Umowy wydarzeń
sportowych (Lig lub Turniejów), zaś po upływie tego okresu Umowa ulega rozwiązaniu, a
Użytkownik traci możliwość wprowadzania nowych danych;
b. na czas przeprowadzenia określonej przez Użytkownika liczby wybranych na etapie zawierania
Umowy wydarzeń sportowych (Lig lub Turniejów) – wówczas w okresie trwania Umowy
Użytkownik uprawniony jest do wprowadzenia określonej w Umowie ilości wydarzeń
sportowych, przy czym od chwili stworzenia w Serwisie wydarzenia sportowego Użytkownik
może wprowadzać i edytować dane dotyczące tego wydarzenia przez okres 60 dni – po upływie
tego terminu możliwość wprowadzania i edytowania danych zostaje zablokowana; Umowa
ulega rozwiązaniu z chwilą upływu 60 dni od chwili stworzenia w Serwisie ostatniego z
przewidzianej w Umowie liczby wydarzeń sportowych.
6. Po rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usług płatnych Użytkownik traci dostęp do tych Usług,
zachowując jednocześnie dostęp do Usług bezpłatnych.
7. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony hasła dostępu do Serwisu, lub do Dostawców Usługi
OAuth (jeśli rejestracji dokona za pomocą uwierzytelnionego tokenu OAuth) przed
nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za
jakąkolwiek utratę danych, zmianę danych, czy inne operacje dokonane na danych, które
nastąpiły w wyniku uzyskania dostępu do Serwisu osoby trzeciej w skutek posłużenia się
prawidłowym hasłem dostępu, chyba że do udostępnienia hasła doszło z przyczyn leżących po
stronie Administratora, lub posłużenia się uwierzytelnionym tokenem OAuth, który był użyty
podczas rejestracji.
§5
Obowiązki Użytkownika w zakresie sposobu korzystania z Usług
1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług w sposób zgodny z prawem i Regulaminem.
2. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie używał Usług w jakikolwiek sposób, który mógłby
uszkodzić, spowodować awarię, przeciążenie lub ograniczenie jakichkolwiek Usług świadczonych
przez Administratora, lub utrudniać bądź uniemożliwiać korzystanie z Usług Administratora przez
innych Użytkowników. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania
nieuprawnionego dostępu do Usług, kont innych Użytkowników, systemów komputerowych lub
sieci podłączonych do Serwisu, poprzez hacking, nieuprawnione używanie haseł dostępu lub
zastosowanie innych nielegalnych metod. Użytkownik zobowiązuje się także nie podejmować prób
uzyskania żadnych danych bądź informacji, które nie zostały celowo udostępnione za
pośrednictwem Usług.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane i informacje, które udostępnia za
pośrednictwem Serwisu, w tym zakresie zgodności tych danych z obowiązującym prawem, w
szczególności przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, prawa autorskie i pokrewne
oraz prawa własności przemysłowej.
4. Użytkownik zobowiązuje się nie używać Usług w celu prowadzenia jakiejkolwiek zakazanej przez
prawo działalności, w szczególności naruszania praw autorskich, rozsyłania spamu, włączając w
to prowadzenie reklamy, na którą odbiorca nie wyraził zgody, masowych wiadomości e-mail (bulk
e-mails), wiadomości błyskawicznych (instant messages), a także zobowiązuje się powstrzymać od
jakiegokolwiek nieuprawnionego wykorzystywania Internetu w celu naruszania prywatności lub
zastraszania innych osób.
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5. W przypadku jakiegokolwiek bezprawnego lub sprzecznego z niniejszym Regulaminem użycia
Usług przez Użytkownika, Administrator ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
6. Administrator ma prawo blokowania i usuwania z Serwisu treści, które mają charakter bezprawny
– to jest naruszają obowiązujący porządek prawny lub też są wulgarne, nieprzyzwoite czy też
obraźliwe. O zamiarze zablokowania takich treści Administrator powiadomi niezwłocznie
Użytkownika.
§6
Opłaty
1. Wysokość wszystkich Opłat za świadczenie Usług płatnych określona jest w Cenniku, dostępnym
na stronie internetowej http://tournament.tools/db/static.cennik/index.html. Użytkownik
otrzymuje informację o wysokości Opłaty za świadczenie po dokonaniu wyboru rodzaju Usługi i
okresu jej trwania, przed zawarciem Umowy.
2. Opłaty dokonywane są z góry, za cały okres świadczenia Usług płatnych..
3. Administrator umożliwia Użytkownikowi dokonanie płatności za Usługi płatne za pośrednictwem
jego strony internetowej, z wykorzystaniem zewnętrznych systemów płatności (typu Paypal).
4. Usługi płatne zostaną udostępnione Użytkownikowi z chwilą otrzymania przez Administratora
należnej Opłaty.
§7
Zakończenie korzystania z Usług
1. Jeśli Użytkownik zawarł tylko umowę o świadczenie Usług bezpłatnych jest on uprawniony do
rozwiązania tej umowy w każdym czasie. W tym celu Użytkownik przesyła na adres poczty
elektronicznej billing@tournament.tools oświadczenie o rozwiązaniu Umowy. Rozwiązanie Umowy
o świadczenie Usług bezpłatnych wiąże się z usunięciem konta Użytkownika z Serwisu.
Administrator usunie konto Użytkownika w terminie 24 godzin od otrzymania oświadczenia o
rozwiązaniu Umowy. Usunięcie konta wiąże się z usunięciem wszystkich wprowadzonych tam
danych, bez możliwości ich odzyskania.
2. Umowa o świadczenie Usług płatnych ulega rozwiązaniu w przypadku Umowy zawartej na okres
jednego roku – z upływem okresu, na jaki została zawarta, zaś w przypadku Umowy zawartej na
okres przeprowadzenia określonej w Umowie liczby wydarzeń sportowych - z chwilą upływu 60
dni od chwili stworzenia w Serwisie ostatniego z przewidzianej w Umowie liczby wydarzeń
sportowych. .
3. Jako że Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta
z dn. 30.05.2014 r. (Dz.U. z 30.06.2014. poz. 827) Użytkownik, który zawiera Umowę w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową uprawniony jest do
odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Aby z tego
prawa skorzystać wystarczy wysłać na adres poczty elektronicznej billing@tournament.tools
oświadczenie o odstąpieniu przed upływem 14 dniowego terminu. W takim wypadku
Administrator zobowiązany jest zwrócić w terminie 14 dni wszystkie dokonane przez Użytkownika
płatności. Jeśli Użytkownik, pouczony o prawie odstąpienia od Umowy, zażądał rozpoczęcia
świadczenia Usług przed upływem terminu odstąpienia, wówczas Użytkownik ma obowiązek
zapłaty za Usługę od chwili rozpoczęcia jej świadczenia do chwili odstąpienia od Umowy.
4. Jeżeli Użytkownik zawarł umowę o świadczenie Usług płatnych, może rozwiązać tą umowę ze
skutkiem natychmiastowym przed upływem okresu na jaki została zawarta (a także umowę o
świadczenie Usług bezpłatnych – jeśli taka jest wola Użytkownika) w przypadku:
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a. nieświadczenia lub nienależytego świadczenia przez Administratora tych Usług przez 7
kolejnych dni
b. zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności, dokonanej w oparciu o postanowienia§ 11, na
którą nie wyraża zgody.
W celu rozwiązania umowy Użytkownik przesyła na adres poczty elektronicznej
billing@tournament.tools oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, określając, czy oświadczenie
dotyczy tylko umowy o świadczenie Usług płatnych, czy również umowy o świadczenie Usług
bezpłatnych.
5. W razie braku wyraźnego oświadczenia rozwiązaniu ulega tylko Umowa o świadczenie Usług
płatnych. Rozwiązanie także umowy o świadczenie Usług bezpłatnych wiąże się z usunięciem
konta Użytkownika i utratą umieszczonych tam danych, bez możliwości ich odzyskania.
6. Administrator uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym:
a. o świadczenie Usług płatnych – w przypadku braku zapłaty Opłaty w terminie 7 dni od dnia
zawarcia Umowy, mimo wezwania do zapłaty i wyznaczenia dodatkowego 3 dniowego terminu;
b. o świadczenie zarówno Usług bezpłatnych, jak i o świadczenie Usług płatnych – w przypadku
wykorzystywania Serwisu do celów sprzecznych z prawem lub Regulaminem i naruszenia
postanowień § 5 Regulaminu.
7. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, a także wezwanie do zapłaty o którym mowa w pkt a)
doręczane jest na Adres e-mail Użytkownika.
§8
Reklamacje i odpowiedzialność Administratora
1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań niezbędnych dla zapewnienia
prawidłowego działania Usług Serwisu. Administrator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie Usług, jeśli szkoda wynika z zawinionego działania lub zaniechania,
bądź niedochowania należytej staranności przez Administratora lub osoby, którymi posługuje się
przy świadczeniu Usług.
2. W razie nieprawidłowego działania funkcjonalności Serwisu Użytkownik jest uprawniony do
zgłoszenia nieprawidłowości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
support@tournament.tools , lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na
stronach Serwisu.
3. Niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji Administrator zobowiązany jest do przeprowadzenia
postępowania mającego na celu wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowości w świadczeniu Usług i w
przypadku gdy okaże się, że odpowiedzialność za te nieprawidłowości ponosi Administrator lub
osoba, którą Administrator posługuje się przy świadczeniu Usług, Administrator podejmie
wszelkie czynności niezbędne do usunięcia nieprawidłowości.
4. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na Adres email Użytkownika w terminie nie dłuższym
niż 3 dni robocze od dnia otrzymania reklamacji przez Administratora.
5. W przypadku gdy nieprawidłowości w działaniu Serwisu wynikają z przyczyn leżących po stronie
Administratora wówczas Użytkownik ma prawo do zwrotu Opłaty za usługę okres nienależytego
świadczenia Usługi. Według decyzji Użytkownika zwrot Opłaty nastąpi na wskazany przez
Użytkownika rachunek bankowy.
6. Administrator nie podnosi odpowiedzialności za szkodę, jeśli wynika ona z:
a. działania siły wyższej;
b. działania lub zaniechania osoby trzeciej, za którą Administrator nie ponosi odpowiedzialności;
c. nieuprawnionego dostępu osób trzecich do danych Użytkownika, chyba że doszło do niego w
związku z nienależytym wykonaniem obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu
przez Administratora;
d. innych zdarzeń, które nie są wynikiem braku należytej staranności w wykonywaniu
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obowiązków przez Administratora.
7. W celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług Serwisu, oraz usunięcia tych
nieprawidłowości Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta
Użytkownika w celu jej modyfikacji i przywrócenia prawidłowego działania samego konta lub
Serwisu. Administrator nie będzie przy tym dokonywał jakichkolwiek zmian i innych operacji w
zamieszczonych w Serwisie danych.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu lub niektórych jego
funkcji celem przeprowadzenia napraw lub też modyfikacji. Administrator dołoży staranności, by
przerwy te miały miejsce w takich godzinach, by nie utrudniać korzystania z Serwisu i były
możliwie jak najkrótsze. O planowanych przerwach Administrator zawiadomi Użytkowników
poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie startowej Serwisu.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i dane zamieszczane przez Użytkownika w
Serwisie.
§9
Dane osobowe, ochrona danych
I. Przetwarzanie danych Użytkownika:
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest QBIDI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Dickensa 27/21 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000470331, NIP 7010390756.
2. Dane udostępnione przez Użytkownika przy dokonywaniu rejestracji w Serwisie
wykorzystywane są w celu należytego świadczenia Usług, w tym weryfikacji uprawnień dostępu
do konta Użytkownika.
3. Administrator jest uprawniony do przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania,
opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do
świadczenia Usług – to jest jego imienia i nazwiska, numeru PESEL lub numeru dokumentu
tożsamości, adresu zameldowania na pobyt stały, adresu korespondencyjnego oraz adresów
poczty elektronicznej. Administrator jest uprawniony do przetwarzania tych danych wyłącznie
w zakresie w jakim jest to konieczne do świadczenia Usług.
4. W trakcie dokonywania rejestracji lub w późniejszym czasie Użytkownik może wyrazić zgodę
na przetwarzanie innych danych osobowych Użytkownika, lub też na przetwarzanie ich w
innych niż wykonanie Umowy celach – takich jak cele marketingowe, informacyjne i
statystyczne, oraz / i udostępnianie danych osobowych partnerom biznesowym Administratora.
5. Administrator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe
Organizatorów. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów
określonych w ust. 2 i 3 jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr
101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm).
6. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane w każdym czasie oraz prawo ich poprawiania. Jest
to możliwe po zalogowaniu się do Serwisu.
7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak od ich
udostępnienia przez Użytkownika może zależeć możliwość świadczenia Usług.
8. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika poprzez
nieudostępnianie informacji i danych Użytkowników w sposób inny niż wynika to z celów
Serwisu lub też zakresu udzielonych przez Użytkownika zgód co do przetwarzania jego danych
osobowych jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej
Administratorowi takie działanie.
II. Przetwarzanie danych Uczestników wydarzeń sportowych:
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1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Użytkownik.
2. Użytkownik powierza Administratorowi Serwisu przetwarzanie danych osobowych
Uczestników, które zostały wprowadzone do Serwisu jedynie w zakresie ich przechowywania.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Uczestników
wydarzeń sportowych zamieszczanych w Serwisie zgodnie z obowiązującym prawem.
Administrator nie jest uprawniony, a także nie jest w żadnym razie zobowiązany, do wglądu w
dane osobowe Uczestników wydarzeń sportowych zamieszczonych w Serwisie przez
Użytkownika, zapoznawania się z nimi, oraz przeprowadzania jakichkolwiek operacji na danych
osobowych, w tym ich zbierania, utrwalania, opracowywania, zmieniania, udostępniania czy
usuwania. Wszelkie operacje na danych przeprowadza Użytkownik i to on ponosi
odpowiedzialność za te operacje.
4. W zakresie powierzonych mu obowiązków przechowywania danych osobowych Uczestników
Administrator Serwisu jest obowiązany do zabezpieczenia serwera, na którym znajduje się
Serwis przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez fizyczne zabezpieczenie serwera przed
dostępem osób trzecich, a także stosowanie specjalistycznych urządzeń i programów do
ochrony serwera i sieci telekomunikacyjnej polegających między innymi na filtrowaniu ruchu,
technologii wykrywania i blokowania ataków oraz zapewnieniu ochrony antywirusowej.
5. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych jest integralną częścią niniejszego
Regulaminu.
§ 10
Dane techniczne oraz kontakt
1. Warunkami technicznymi dla korzystania z Serwisu są zainstalowanie przez Użytkownika,
działającej przeglądarki internetowej oraz wtyczki do odtwarzania plików multimedialnych Flash
8 lub nowszą.
2. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest aby przeglądarka Użytkownika
akceptowała pliki typu cookies. W przeciwnym razie rejestracja lub korzystanie z niektórych usług
Serwisu może być utrudnione lub niemożliwe.
3. Kontakt w każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem serwisu, płatnościami oraz reklamacjami
dostępny jest pod:
adresem mailowym – support@tournament.tools.
poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie Tournament.Tools
❍
❍

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Administrator uprawniony jest do dokonywania zamian Regulaminu, Polityki Prywatności oraz
innych dokumentów, które są podstawą świadczenia Usług. Zmiany dokonywane będą poprzez
umieszczenie informacji o dokonywanej zmianie na stronie internetowej Serwisu. Zmiana
obowiązywać będzie po 14 dniach od dnia opublikowania informacji o zmianie oraz zmienionego
Regulaminu bądź innego dokumentu na stronie internetowej. Użytkownik, który nie akceptuje
wprowadzonej zmiany uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmiany.
2. Administrator uprawniony jest do zmiany oferty Usług oraz wysokości Opłat. Zmiany dokonywane
będą poprzez umieszczenie informacji o zmianie oferty Usług i / lub zmianie Opłat na stronie
internetowej Administratora. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania
nowej oferty i / lub nowych Opłat na stronie internetowej Administratora. W przypadku umów o
świadczenie Usług płatnych, które zawarte zostały przed wejściem w życie zmiany oferty i / lub
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Opłat, zastosowanie mają dotychczasowe warunki.
3. Umowa jak również wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z Umowy podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z Umowy podlegać będą jurysdykcji sądów polskich.
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