Regulamin pobierania i korzystania z instrukcji umieszczonych na stronie
internetowej PSE
I. Postanowienia ogólne.
1. Administratorem Modułu Dystrybucji Instrukcji jest firma ELEKTROTIM S.A.,
kontakt (instrukcje@elektrotim.pl) zwany w dalszej części niniejszego regulaminu
Administratorem. Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.
2. Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady pobierania i korzystania z
instrukcji/dokumentów umieszczonych na stronie elektroinstalacje.org.pl. Osoba,
która pobiera i korzysta z zamieszczonych instrukcji, akceptuje aktualne
postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania
wszystkich zawartych w nim zasad.
3. Dostęp do instrukcji/dokumentów umieszczonych na stronie spełnia założenia
zasady copyleft, jednak nie pozbawia Administratora praw autorskich
zamieszczonych na stronie instrukcji/dokumentów, ale pozwala na modyfikacje
ich treści przez Użytkowników na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie.
II. Zasady dostępu Użytkowników do instrukcji.
1. Dostęp do instrukcji zamieszczonych w serwisie użytkownicy mogą uzyskać
dokonując rejestracji. Podczas rejestracji użytkownik powinien podać co najmniej
imię i nazwisko oraz email.
2. Dostęp do instrukcji zamieszczonych w serwisie mają Użytkownicy, którzy
dokonali rejestracji i są członkami zwykłymi Polskiego Stowarzyszenia
Elektroinstalacyjnego lub pracownikami członków wspierających Polskiego
Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego.
3. Administrator różnicuje funkcjonalność serwisu dla użytkowników, w zależności
od tego, czy dokonali rejestracji.
4. Administrator udostępnia materiały bezpłatnie.
5. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z
Regulaminem mogą przeglądać i pobierać instrukcje i dokumenty zamieszczone w
serwisie, a także wprowadzać w nich zmiany na zasadach określonych w pkt III
niniejszego Regulaminu.
6. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi
serwisu są dobrowolne.
III. Zasady wprowadzania zmian w treści dokumentów/instrukcjach.
1. Użytkownik który dokonał rejestracji i aktywacji konta w ramach korzystania z
dostępnych dokumentów i instrukcji ma możliwość zgłaszania propozycji zmian w
treści dokumentu poprzez dodanie nowego pliku, zawierającego propozycję.
2. Poprzez umieszczenie dokumentu o zmienionej treści, Użytkownik automatycznie
przekazuje wszelkie prawa do niego Administratorowi.
3. Zmienione instrukcje (propozycje zmian) są widoczne dla każdego Czytelnika.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji o zmianie treści
dokumentów/instrukcji bazowych zamieszczonych w serwisie.

IV. Zobowiązania administratora.
Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ulepszenia jakości
świadczonych usług oraz eliminacji wszelkich problemów technicznych/dostępowych
zgłoszonych przez Użytkowników. Jednakże stała dostępność witryny w tym do
zamieszczonych treści dokumentów/instrukcji, a także jej bezbłędne funkcjonowanie nie
mogą być zagwarantowane przez Administratora serwisu.
V. Zmiany regulaminu.
Administrator serwisu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w treści
regulaminu w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy
odpowiedzialni są za regularne przeglądanie regulaminu, a następujące po wszelkich
zmianach korzystanie z zamieszczonych dokumentów/instrukcji jest równoznaczne z jego
akceptacją.

