Regulamin korzystania z Portalu internetowego www.radio.bialystok.pl
1. Portal internetowy www.radio.bialystok.pl jest wydawany przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Białymstoku „Radio Białystok” Spółkę Akcyjną z siedzibą
w Białymstoku (15-328) przy ul. Świerkowej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037873, z kapitałem
zakładowym 783 300,00 zł wpłaconym w całości, REGON: 050252837, NIP: 54200-03-367.
2. W celu korzystania z Portalu należy posiadać połączenie z siecią Internet,
przeglądarkę internetową oraz odpowiednie oprogramowanie.
3. Korzystanie z Portalu wymaga przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu
oraz regulaminów szczegółowych, o ile zostały ustanowione.
4. Korzystanie z Portalu nie wymaga rejestracji użytkownika, chyba że postanowiono
inaczej, oraz jest nieodpłatne.
5. Dane osobowe Użytkowników Portalu przetwarzane są 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. Administratorem danych osobowych
Użytkowników Portalu jest Radio Białystok S.A. Użytkownicy Portalu mają prawo do
wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania, by zaprzestano ich
wykorzystywania.
6. Użytkownicy Portalu obowiązani są do korzystania z niego w sposób zgodny
z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,
ponosząc całkowitą odpowiedzialność za skutki zachowań naruszających powyższe
standardy. Oznacza to w szczególności, że korzystanie z materiałów
rozpowszechnianych w Portalu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku
przewidzianego przepisami prawa. Każde inne wykorzystanie tych materiałów
wymaga pisemnej zgody Radia Białystok S.A. lub innych uprawnionych podmiotów.
Ponadto Użytkownicy Portalu mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych
linki do materiałów rozpowszechnianych w Portalu, o ile strony te nie naruszają
standardów, o których mowa w zdaniu pierwszym.
7. Użytkownicy Portalu mają dostęp do materiałów w nim rozpowszechnianych,
w szczególności materiałów ukazujących się w programach radiowych Radia
Białystok S.A., archiwum oraz newsletterów.
8. Wszelkie prawa do Portalu należą do Radia Białystok S.A., przy czym prawa
do poszczególnych elementów jego zawartości mogą należeć do podmiotów,
których materiały są w Portalu udostępniane. Portal jako całość oraz poszczególne
elementy jego zawartości podlegają ochronie prawnej.
9. Radio Białystok S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu
Portalu spowodowane problemami technicznymi niezależnymi od niego, jak również
za aktualność, dokładność i kompletność informacji prezentowanych w Portalu oraz
jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników Portalu informacji
uzyskanych za jego pośrednictwem.
10. Zastrzega się możliwość czasowego wyłączania Portalu w związku z przerwami
technicznymi mającymi w szczególności na celu wprowadzenie nowych rozwiązań
poprawiających funkcjonowanie i bezpieczeństwo Portalu.
11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać na adres e-mail:
sekretariat@radio.bialystok.pl. Reklamacje powinny zawierać oznaczenie podmiotu
składającego oraz ich przedmiot. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni
od daty otrzymania, pod warunkiem spełnienia powyższych wymogów. W
przeciwnym wypadku osoba składająca reklamację zostanie poproszona o jej
uzupełnienie, zaś termin do jej rozpatrzenia rozpoczyna bieg od daty otrzymania

uzupełnionej reklamacji.
12. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu można kontaktować się na
adres e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl.
13. Regulamin obowiązuje od 11.01.2017 r., tj. od dnia zamieszczenia w Portalu.
Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w każdym czasie i obowiązują od dnia
zamieszczenia w Portalu.

