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Regulamin ogólny korzystania  z systemu Polskiego Związku Żeglarskiego 

events.pya.org.pl (Interaktywny Systemu Obsługi Regat PZŻ), polsailing.pl oraz 
ebiuro.pya.org.pl 

 
 

I. 
1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego udostępnionego przez 

Polski Związek Żeglarski z siedzibą w (03-901) Warszawie, al. ks. J. Poniatowskiego 1,  (zwany 
dalej „Usługodawcą" lub „PZŻ"): „www.events.pya.org.pl", „www.polsailing.pl” oraz 
„ebiuro.pya.org.pl” (w dalszej części również jako: „Portal”). 

2. Regulamin określa również ogólne zasady uzyskania dostępu do korzystania z udostępnianych 
przez PZŻ systemów informatycznych lub serwisów internetowych (zwanych dalej 
„Systemami"), innych niż Portal, zgodnie z uprawnieniami odrębnie i indywidualnie 
przyznanymi danemu Użytkownikowi przez PZŻ, z wykorzystaniem Profilu Użytkownika, 
z uwagi na to, że Profil Użytkownika umożliwia zarejestrowanemu Użytkownikowi również 
uzyskanie dostępu i korzystanie z Systemów oraz dostępnych w ramach nich Usług 
Systemowych, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w regulaminach dotyczących 
poszczególnych Systemów i ich Usług Systemowych (zgodnie z tzw. zasadą Single Sign On - 
jednego Profilu Użytkownika/konta umożliwiającego dostęp do i korzystanie z Systemów, która 
oznacza, że zarejestrowany Użytkownik ma możliwość jednym loginem i jednym hasłem, 
wykorzystywanym do logowania się na Portalu - w ramach Profilu, logować się również do 
Systemów, jak również bez konieczności ponownego logowania przenosić się z Portalu do 
Systemów i korzystać z ich Usług Systemowych zgodnie z uprawnieniami odrębnie 
i indywidualnie przyznanymi danemu Użytkownikowi przez PZŻ). 

3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed 
rozpoczęciem korzystania z Portalu. Korzystając z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, 
że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego 
przestrzegania. Ponadto, przed uzyskaniem dostępu i stosownych uprawnień do korzystania 
z poszczególnych Systemów i ich Usług Systemowych Użytkownik jest zobowiązany zapoznać 
się z i zaakceptować ich szczegółowe regulaminy oraz wyrazić wymagane, określone w nich 
zgody. Korzystając z Systemów Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią ich 
regulaminów, akceptuje ich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 
II. 

1. Portal - platforma internetowa składająca się ze stron, podstron i innych narzędzi internetowych 
udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Usługodawcy, dostępna 
pod adresem www.events.pya.org.pl, www.polsailing.pl oraz www.ebiuro.pya.org.pl 

2. Usługodawca/PZŻ - Polski Związek Żeglarski z siedzibą w (03-901) Warszawie, 
al. ks. J. Poniatowskiego 1. 

3. Użytkownik - każda osoba fizyczna luba osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu, Serwisów 
lub Usług dostępnych w Portalu, a także - po uprzedniej rejestracji - z Systemów i ich Usług 
Systemowych (na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w regulaminach dotyczących 
poszczególnych Systemów i ich Usług Systemowych. Korzystanie z Portalu jest możliwe po 
dokonaniu rejestracji poprzez założenie profilu na Portalu (jako Użytkownik zarejestrowany - 
rejestracji w Portalu może dokonać tylko osoba fizyczna, która ukończyła 13 lub 18 (w zależności 
o Portalu)  lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona. Osoby poniżej 13 lub 18 (w zależności 
o Portalu)  roku życia lub całkowicie ubezwłasnowolnione mogą działać w zakresie 
dokonywania rejestracji w Portalu jedynie poprzez przedstawiciela ustawowego). 

4. Serwisy - serwisy internetowe, które mogą być oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi 
domenami, wyodrębnione w ramach Portalu.  Serwisy mogą posiadać własne regulaminy 
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określające warunki korzystania z danych Serwisów.  
5. Profil - zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących Użytkownika 

zarejestrowanego, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Portalu, 
udostępnianych i prezentowanych w Portalu. 

6. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, 
dostępne w Portalu, umożliwiające m.in.: 
a) zapoznawanie się z Materiałami przygotowanymi przez Usługodawcę, 
b) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet za pośrednictwem Serwisu, 

działającego w oparciu o odrębny regulamin, 
c) przesyłanie Materiałów oraz ich publikację w Portalu, 
d) korzystanie z funkcjonalności Portalu i Serwisów oraz z aplikacji mobilnych, 
e) założenie Profilu Użytkownika, 
f) korzystanie z baz danych udostępnianych przez Usługodawcę, 
g) otrzymywanie newslettera oraz SMS-ów i e-maili od Usługodawcy, 
h) udział w akcjach i programach oferowanych przez Usługodawcę, 
i) otrzymywanie e-maili od Usługodawcy o tematyce związanej z działalnością statutową PZŻ, 

niezawierających treści marketingowych lub handlowych. 
7. Partner - podmiot współpracujący z Usługodawcą w zakresie funkcjonowania Portalu. 
8. Materiały - teksty, grafiki, zdjęcia, wiadomości sms i mms, materiały video, materiały 

multimedialne i inne materiały, w tym w szczególności materiały stanowiące utwór 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.). 

9. Usługi Systemowe - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz 
zarejestrowanych Użytkowników dostępne w ramach Systemów. 

10. Systemy - inne niż Portal i Serwisy systemy informatyczne lub serwisy internetowe 
udostępniane przez PZŻ. 

 
III. 

1. Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług oferowanych w ramach 
Portalu: 
a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi na Portalu w taki sposób, aby Użytkownik 

miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju 
i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje; 

b) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy 
sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu, działającego 
w oparciu o odrębny regulamin; 

c) korzystać z baz danych udostępnianych przez Usługodawcę; 
d) założyć Profil Użytkownika, umożliwiający korzystanie z dodatkowych funkcjonalności 

Portalu, z Systemów i ich Usług Systemowych. 
2. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Portalu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem 

niezarejestrowanym dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika niezarejestrowanego 
adresu strony internetowej Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania 
umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika 
niezarejestrowanego strony internetowej Portalu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 

3. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Portalu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem 
zarejestrowanym dochodzi w momencie dokonania przez Użytkownika rejestracji w Portalu 
oraz założenia przez niego Profilu, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług 
w Portalu dochodzi z chwilą wyrejestrowania Użytkownika z Portalu i usunięcia jego Profilu. 

4. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, chyba że odrębne regulacje dotyczące danej Usługi lub 
Serwisu stanowią inaczej. Kwestie dotyczące ewentualnej odpłatności korzystania z Systemów 
i ich Usług Systemowych określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Systemów i ich 
Usług Systemowych. 

5. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych 
w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług. Ponadto, 
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tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług Systemowych 
w ramach Systemów określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Systemów i ich Usług 
Systemowych. 

 
IV. 

1. Każdy Użytkownik może założyć na Portalu własny Profil. Osoba fizyczna, która nie ukończyła 
13 lub 18 (w zależności o Portalu)  roku życia lub jest całkowicie ubezwłasnowolniona może 
założyć Profil jedynie poprzez przedstawiciela ustawowego. 

2. Założenie Profilu wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego i podania wszystkich 
wskazanych w formularzu danych obowiązkowych (obejmujących w szczególności imię 
i nazwisko, PESEL Użytkownika oraz adres e-mail Użytkownika), a także zaakceptowania 
regulaminu Portalu. Powyższa zgoda nie jest obowiązkowa, jednak jest niezbędna do dokonania 
rejestracji i założenia Profilu w Portalu, a także do skorzystania z możliwości uzyskania za 
pomocą Profilu dostępu do Systemów i ich Usług Systemowych - na warunkach i zasadach 
określonych szczegółowo w regulaminach dotyczących poszczególnych Systemów i ich Usług 
Systemowych, zgodnie z uprawnieniami odrębnie i indywidualnie przyznanymi danemu 
Użytkownikowi przez PZŻ. 

3. W przypadku działania przedstawicieli ustawowych Użytkownika, przedstawiciel ustawowy 
przed zgłoszeniem np. do zawodów potwierdza działanie w imieniu Użytkownika oraz podaje 
swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy. 

4. Prawidłowo tworząc swój Profil Użytkownik Portalu staje się Użytkownikiem zarejestrowanym. 
Użytkownik zarejestrowany może korzystać z funkcjonalności Portalu, które nie będą dostępne 
dla Użytkowników niezarejestrowanych. Ich liczba oraz zakres są ustalane przez Usługodawcę. 

5. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie Usług w Portalu oraz usunąć 
swój Profil, przesyłając oświadczenie o rozwiązaniu umowy z wnioskiem o usuniecie Profilu 
w formie wiadomości e-mail na adres: pyabiuro@pya.org.pl. Usunięcie profilu nastąpi 
niezwłocznie po otrzymaniu stosownego żądania. 

 
V. 

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu lub z Systemów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami 
niniejszego Regulaminu, postanowieniami regulaminów dotyczących poszczególnych Serwisów 
lub Usług, oraz zasadami współżycia społecznego,  a w szczególności do: 
a) niezamieszczania w Portalu, Serwisach lub Systemach treści popierających wszelkiego 

rodzaju dyskryminację rasową, etniczną, ze względu na płeć, wyznanie itp.; treści 
wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy; treści powszechnie uznanych za obraźliwe 
i niezgodne z dobrymi obyczajami; treści propagujących używanie narkotyków bądź nie 
dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie 
alkoholu; a także treści zawierających linki do stron internetowych naruszających prawo 
lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe; 
treści pornograficznych; 

b) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej w oparciu 
o funkcjonalności Portalu, Serwisów lub Systemów; 

c) nierozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej w oparciu o funkcjonalności 
Portalu, Serwisów lub Systemów; 

d) niepodejmowania działań, które nawet pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania 
w struktury Portalu, Serwisów lub Systemów. 

2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu lub 
w ramach Systemów Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie 
jakichkolwiek praw lub dóbr (w szczególności dóbr osobistych) osób trzecich oraz szkody z tego 
tytułu. 

VI. 
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu lub z Systemów, ani za jakiekolwiek 
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wynikłe z tego skutki; 
b) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub 

postanowieniami niniejszego Regulaminu, postanowieniami regulaminów dotyczących 
poszczególnych Serwisów lub Usług, a także postanowieniami regulaminów dotyczących 
poszczególnych Systemów i ich Usług Systemowych, działań Użytkownika. 

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu 
w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa. 

3. Portal oraz Materiały w nim zawarte, a także Systemy oraz Materiały w nich zawarte, w tym 
utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu lub w ramach 
Systemów, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, 
w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 
Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 
przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.). 

4. Korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu lub w ramach Systemów nie 
oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw czy licencji do tych utworów lub baz 
danych. 

5. Dokonując zapłaty Użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących form płatności: 
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. 

6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta 
kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty 
płatniczej Użytkownika.  

7. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą następuj do 48 godzin i jest liczony od 
momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji karty płatniczej.  

Użytkownik ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia 
produktu. 

8. podmiotem zapewniającym obsługę płatności w ramach Portalu jest Blue Media Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Sopocie, adres: 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, nr KRS 0000320590 
(działająca jako agent rozliczeniowy na rzecz Partnera). 

VII. 
1. Podczas korzystania z Portalu lub z Systemów w komputerze Użytkownika mogą być 

zapisywane pliki „cookies". Instalacja plików „cookies" jest konieczna do prawidłowego 
świadczenia Usług w Portalu i do prawidłowego świadczenia Usług Systemowych w ramach 
Systemów. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania Portalu, Serwisów i Systemów, w szczególności tych wymagających autoryzacji. 

2. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w tym używania plików „cookies" 
znajdują się w regulaminach poszczególnych Systemów lub Usług, a także w regulaminach 
dotyczących poszczególnych Systemów i ich Usług Systemowych oraz w dokumencie Polityka 
Prywatności. 

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników lub przedstawicieli ustawowych tych 
Użytkowników, którzy nie ukończyli 13 lub 18 (w zależności o Portalu)  roku życia lub są 
całkowicie ubezwłasnowolnieni, jest Polski Związek Żeglarski  z siedzibą w (03-901) Warszawie, 
al. ks. J. Poniatowskiego 1 

4. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się 
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@pya.org.pl 
oraz korespondencyjnie (03-901) Warszawie, al. ks. J. Poniatowskiego 1. 

5. Dane osobowe Użytkowników lub przedstawicieli ustawowych tych Użytkowników, którzy nie 
ukończyli 13 lub 18 (w zależności o Portalu)  roku życia lub są całkowicie ubezwłasnowolnieni, 
będą przetwarzane w następujących celach: 
a) wykonania Usług lub Usług Systemowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwanego dalej „RODO"), 
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b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO, rozumianych jako: 

- realizacja ustanowionych przez PZŻ we współzawodnictwie reguł organizacyjnych, 
sportowych i dyscyplinarnych, 

- prowadzenie działań statystycznych, ewidencyjnych oraz zasobów archiwalnych 
dotyczących historii żeglarstwa 

- ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z Usługami lub Usługami 
Systemowymi, z których korzysta Użytkownik, 

- marketing produktów i usług Usługodawcy. Podejmując działania marketingowe 
z wykorzystaniem adresu e-mail lub numeru telefonu, Usługodawca opiera je na 
pozyskanej w tym zakresie zgodzie, 

- marketing produktów i usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą.  
- Podejmując działania marketingowe z wykorzystaniem adresu e-mail lub numeru telefonu 

(usługodawca opiera je na pozyskanej w tym zakresie zgodzie). 
d) publikacja wybranych danych Użytkowników (imię, nazwisko, wizerunek) na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody wyrażonej przez Użytkowników lub przedstawicieli 
ustawowych tych Użytkowników, którzy nie ukończyli 13 lub 18 (w zależności o Portalu)  
roku życia lub są całkowicie ubezwłasnowolnieni (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

6. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników lub przedstawicieli ustawowych tych 
Użytkowników, którzy nie ukończyli 13 lub 18 (w zależności o Portalu)  roku życia lub są 
całkowicie ubezwłasnowolnieni, mogą być organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych 
przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Ponadto, dane Użytkowników lub 
ww. przedstawicieli ustawowych mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, wykonawcom usług 
konsultingowych lub audytowych lub współpracujących z PZŻ w ramach kampanii 
marketingowych - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy 
z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

7. Dane osobowe Użytkowników lub przedstawicieli ustawowych tych Użytkowników, którzy 
nie ukończyli 13 lub 18 (w zależności o Portalu)  roku życia lub są całkowicie 
ubezwłasnowolnieni, będą przechowywane do czasu: 
a) rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu lub umowy o świadczenie Usług 

Systemowych w ramach Systemu, a po jej zakończeniu w terminach i zakresie, o którym 
stanowią przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), w tym przedawnienia roszczeń z tytułu korzystania 
z Portalu, 

b) wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z obowiązujących przepisów 
prawa, 

c) wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO oraz uznania przez 
Usługodawcę, że sprzeciw ten jest zasadny (dotyczy sytuacji, gdy podstawę przetwarzania 
danych stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy), 

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli stanowi ona podstawę takiego 
przetwarzania, 

e) cofnięcia zgody na wykorzystanie adresu e-mail i numeru telefonu w celach marketingu 
produktów i usług Usługodawcy. 

8.  Użytkownicy lub przedstawiciele ustawowi tych Użytkowników, którzy nie ukończyli 13 lub 18 
(w zależności o Portalu)  roku życia lub są całkowicie ubezwłasnowolnieni, posiadają prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku żądania usunięcia danych 
osobowych niezbędnych do wykonania określonej Usługi, żądanie ich usunięcia jest 
równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi. 
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9. Użytkownicy lub przedstawiciele ustawowi tych Użytkowników, którzy nie ukończyli 13 lub 18 
(w zależności o Portalu)  roku życia lub są całkowicie ubezwłasnowolnieni, mają prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie 
ich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub przedstawiciela ustawowego tego 
Użytkownika, który nie ukończył 13 lub 18 (w zależności o Portalu)  roku życia lub jest 
całkowicie ubezwłasnowolniony jest dobrowolne, ale może być niezbędne do dokonania 
rejestracji w Portalu lub do świadczenia Usług w Portalu, a także do uzyskania dostępu do 
i korzystania z poszczególnych Systemów i ich Usług Systemowych. 

11. Dane osobowe Użytkowników lub przedstawicieli ustawowych tych Użytkowników, którzy nie 
ukończyli 13 lub 18 (w zależności o Portalu)  roku życia lub są całkowicie ubezwłasnowolnieni, 
nie są przekazywane do państw trzecich. W przypadku zamiaru przekazania danych osobowych 
Użytkowników do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Usługodawca może je 
przekazać, zapewniając odpowiedni stopień ich ochrony lub odpowiednie zabezpieczenia. 
W takiej sytuacji Usługodawca umożliwi uzyskanie kopii danych przekazywanych do państw 
trzecich. 

12. Każdemu Użytkownikowi Portalu, który ma również dostęp do i korzysta z poszczególnych 
Systemów i ich Usług Systemowych, przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach 
związanych z funkcjonowaniem Systemów i świadczeniem ich Usług Systemowych. Reklamacje 
dotyczące Systemów i świadczenia ich Usług Systemowych należy składać drogą elektroniczną 
na adres: pyabiuro@pya.org.pl lub listownie na adres: Polski Związek Żeglarski z siedzibą 
w (03 – 901) Warszawie, al. ks. J. Poniatowskiego 1. 

13. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i powiadomi 
o tym Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. 

14. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania od Użytkownika dodatkowych 
wyjaśnień lub uzupełnienia danych czy informacji podanych w reklamacji, czas rozpatrzenia 
reklamacji przedłuża się o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika. 

15. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do składania i rozpatrywania reklamacji 
dotyczących Systemów i świadczenia ich Usług Systemowych mogą być przewidziane 
w regulaminach dotyczących poszczególnych Systemów i ich Usług Systemowych. 

16. PZŻ informuje, iż dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym usługi związane 
z funkcjonowaniem Portalu: Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, adres: 81-718 Sopot, 
ul. Powstańców Warszawy 6 (nr KRS 0000320590); Blue Services Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 
adres: 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6 (KRS: 0000350284); K3 Spółka cywilna W. 
Kowalski, R. Kruk z siedzibą w Warszawie, adres: 02-530 Warszawa, ul. Kieleckiej 41a (REGON 
140363168).  

VIII. 
1. Zmiany niniejszego Regulaminu będą publikowane na bieżąco przez Usługodawcę, poprzez 

publikację aktualnego tekstu Regulaminu na Portalu. W przypadku braku akceptacji 
wprowadzonych zmian Użytkownik zarejestrowany powinien usunąć swój Profil i powstrzymać 
się od dalszego korzystania z Portalu oraz z Systemów. W przypadku nie zaakceptowania zmian 
w Regulaminie Użytkownik niezarejestrowany powinien powstrzymać się od korzystania 
z Portalu. 

2. Korzystanie przez Użytkownika zarejestrowanego lub niezarejestrowanego z Portalu 
(a w przypadku Użytkownika zarejestrowanego - także korzystanie z Systemów) po 
wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. Regulamin oraz wszystkie jego 
zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w regulaminach dotyczących 
poszczególnych Serwisów lub Usług dostępnych w Portalu oraz w regulaminach dotyczących 
poszczególnych Systemów i ich Usług Systemowych, mają zastosowanie obowiązujące w tym 
zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy 
polskie. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.events.pya.org.pl, www.polsailing.pl oraz 
www.ebiuro.pya.org.pl 


