Regulamin zamieszczania ofert w serwisie
www.nadmorzem.com
§1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem i administratorem serwisu www.nadmorzem.com jest:
INKRE Agnieszka Wirkus
z siedzibą: ul. Wiśniowa 2, 76-231 Damnica
NIP: 8411500820
tel. 509804618, email: info@nadmorzem.com
zwanym dalej: serwis nadmorzem.com
§2 CENA OFERT i PŁATNOŚCI
2. Serwis nadmorzem.com zamieszcza oferty obiektów noclegowych, gastronomicznych i udostępnia je
w sieci internetowej, za co pobierana jest stosowna opłata roczna zwana abonamentem.
1. Cena zamieszczenia oferty jest uzależniona od ilości wykupionych punktów.
2. Cena jest abonamentem na rok od daty dodania oferty.
3. Po dokonaniu płatności za usługę, wystawiana jest faktura na dane wskazane w formularzu.
4. Nie opłacenie usługi w terminie – powoduje usunięcie oferty z serwisu.
5. Ewentualna zmiana cen skutkuje wraz z końcem abonamentu.
6. Tabela cen w zależności od ilości punktów:

Rodzaj pakietu

ŻÓŁTY
od 10 pkt

ZIELONY
od 5 do 9 pkt
NIEBIESKI
od 1 do 4 pkt
SZARY
0 pkt

Abonament
Roczny

W cenie zawarte jest:

wpis żółty w katalogu (1), od 10 pkt., wizytówka do 24 zdjęć (2), możliwość
10 pkt. x 20 zł strony www z adresem nazwa.nadmorzem.com (3), 50% rabat na reklamę
od 200 zł banerową (4), wpisy na max. 3 dodatkowych stronach (5), dodatkowe
podstrony specjalne (6), wpis w nasze obiekty (7),
wpis zielony w katalogu (1), wizytówka do 24 zdjęć (2), możliwość strony
5 pkt. x 20 zł www z adresem nazwa.nadmorzem.com (3), 30% rabat na reklamę
od 100 zł banerową (4), wpisy na max. 3 dodatkowych stronach (5), dodatkowe
podstrony specjalne (6), wpis w nasze obiekty (7)
1 pkt. x 20 zł

Wpis niebieski w katalogu (1), wizytówka do 24 zdjęć (2)

od 20 zł
Bezpłatny

Wpis bezpłatny dla obiektów, które nie opłaciły abonamentu w
następnym roku.
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1.

wpis w katalogu – wpis w katalogu zawiera: dane teleadresowe, zdjęcie, krótki opis, przekierowuje na
wizytówkę,

2.

wizytówka – osobna podstrona opisująca obiekt, dane teleadresowe, w pakietach niebieskim, zielonym, żółtym
- treść podzielona na 5 sekcji, ilość zdjęć w zależności od rodzaju pakietu, adresy www i email, mapa google.

3.

możliwość strony www z adresem nazwaobiektu.nadmorzem.com – w cenie strona w postaci szablonu, treści i
zdjęcia takie same jak na wizytówce

4.

reklama banerowa - w postaci różnych form reklamy graficznej, rabat udzielany w zależności od rodzaju pakietu,
cennik reklam banerowych umieszczona jest na osobnej podstronie

5.

wpisy na dodatkowych max. 3 stronach – wpis umieszczony na stronie noclegowej www.ope.pl, na stronach z
kategoriami i na stronach miejskich.
Nie wszystkie kategorie mają swoje strony oraz nie wszystkie miejscowości mają swoje strony. W miarę
uruchamiania nowych serwisów wpisy pojawią się automatycznie.

6.

Dodatkowe podstrony specjalne – umieszczenie wpisu na dodatkowych podstronach np.: majówka, wolne
terminy, sylwester, konferencje, spa, złota jesień

7.

wpis w nasze obiekty – na stronie głównej i na stronach głównych miejscowości w prawym menu w sekcji Nasze
Obiekty umieszczonych jest 5 losowo ofert wybranych z pakietów żółtych i zielonych. Na stronie głównej z
wszystkich ofert, na stronach miast z ofert w danej miejscowości

7. Dla każdej następnej oferty, dodanej do www.nadmorzem.com przez tego samego płatnika, ale z
innym adresem (tzn. innym adresem obiekt niż docelowy), z warunkiem wykupienia pierwszej oferty
za min. 10 pkt. oferujemy rabat w wysokości:

Dodana Oferta

Rabat w złotych *

lub Rabat w punktach *

od 10 pkt.

100,00 zł

5 pkt

od 5-9 pkt.

40,00 zł

2 pkt

od 1-4 pkt.

20,00 zł

1 pkt.

* Rabaty są zamienne ale nie jednoczesne. Trzeba wybrać jeden z rabatów.

§3 DODANIE OFERTY DO SERWISU
1. Do serwisu można dodać ofertę obiektów turystycznych obejmujących miejscowości turystyczne
umieszczone w serwisie www.nadmorzem.com
2. Ofertę dodajemy w poprzez stronę: www.nadmorzem.com/dodajobiekt
3. Serwis www.nadmorzem.com zastrzega sobie możliwość nie włączenia oferty nie spełniającej
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uznanych standardów.
4. Serwis nadmorzem.com umożliwia bezpłatne dodanie oferty na okres próbny tj. 14 dni, bez żadnych
zobowiązań względem stron. Na okres próbny oferta może zostać dodana tylko jeden raz. W
przypadku próby dodania obiektu na kolejny okres próbny, oferty będą aktywowane po dokonaniu
płatności.
5. Oferty zamieszczane w serwisie podlegają sprawdzeniu pod względem merytorycznym i ewentualnej
edycji (w przypadku błędów ortograficznych i itp.) bez zgody usługobiorcy.
6. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis nadmorzem.com danych osobowych dla
potrzeb świadczenia usług promocyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, serwis www.nadmorzem.com nie udostępnia świadomie
dane osobowe innym podmiotom.
7. Serwis www.nadmorzem.com ma prawo do zawieszenia usługi lub jej usunięcia w sytuacji
zagrażającej funkcjonowaniu serwisu lub dodaniu elementów nieakceptowanych przez administrację
serwisu.
8. Usługobiorca ma prawo do edycji swoich ofert w trakcie trwania abonamentu poprzez Panel Edycji
Wpisu ( www.nadmorzem.com/edycja ) lub poprzez administratora serwisu.
9. Serwis www.nadmorzem.com nie dodaje samodzielnie ofert, ewentualnie istnieje taka możliwość
przy wyrażonej zgodzie usługobiorcy na taką operację.
10. Usługobiorca wprowadzający do serwisu www.nadmorzem.com swoją ofertę odpowiada w całości
za treść wpisu (tekst i zdjęcia) i jego zgodność ze stanem faktycznym. Serwis
www.nadmorzem.com nie odpowiada w żadnym zakresie za treść wpisu i ewentualne szkody
wyrządzone osobom trzecim.

§4 ROZMIESZCZENIE OFERT W KATALOGU
1. W katalogu ofert wpisy umieszczone są wg ilości punktów – im więcej punktów tym oferta wyżej w
katalogu.
2. Przy takiej samej ilości punktów, kolejność ustalana jest wg daty dodania do serwisu. Nowy wpis
znajduje się na końcu listy ofert w danym ilości punktów.

§5 PROGRAM PARTNERSKI
1. Dla klientów www.nadmorzem.com oferujemy program partnerski wg zasad
a) poprzez polecenie serwisu – za każdego poleconego klienta +1 pkt. - gdy serwis
www.nadmorzem.com – zostanie poinformowany o polecającym przy podawaniu danych oferty
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w formularzu, punkt zostaje skasowany przy usunięciu (np. nie opłaceniu abonamentu) oferty
poleconego klienta.
b) poprzez ulgę za długotrwałą współpracę – po 5 latach +1 pkt., za każdy następny rok po 5
latach trwania oferty.
c) umieszczenie linku do www.nadmorzem.com na swojej stronie internetowej +1 pkt za link

1. Punkty te zostają dodane do liczby punktów w serwisie.

§6 REKLAMA BANEROWA
1. Reklama banerowa umieszczona jest w kilku miejscach na stronie w postaci banerów płatnych
rozliczanych w okresie 1 miesiąca.
2. Szczegółowy i aktualny cennik ofert reklamowych umieszczony jest na stronie http://www.nadmorzem.com/reklamy
3. poszczególne formy reklamy banerowej wyświetlają maksymalnie trzy reklamy.
4. Banery lewe i prawe zmieniają się losowo co 25 sek. Banery środkowy i top są zmieniane losowo po
odświeżeniu strony – w odstępach 5 min.
5. Reklama banerowa może być przygotowana przez reklamodawcę przy zachowaniu standardów
reklamy internetowej, bez wyświetlania okien pop-up lub innej treści zasłaniającej, przeszkadzającej
w odbiorze serwisu.
6. Reklama banerowa kieruje na stronę www reklamodawcy.
7. Dla pakietów żółtych obowiązuje rabat -50% od ceny podstawowej, dla pakietów zielonych rabat 30% od ceny podstawowej, oferty nie dotyczące oferty turystycznej opłacają wg stawek
podstawowych.
8. Przy długotrwałym wykupieniu reklamy banerowej możliwy jest dodatkowy rabat.
9. BOX REKLAMOWY to specjalny wpis umieszczony w katalogu ofert, umieszczamy w nim trzy obiekty
z poszczególnych miejscowości wyświetlane losowo.
10. Reklama w postaci linku tekstowego jest widoczna na wszystkich stronach maksymalnie takich
linków może być 10 szt., zmieniają się co 20 sek.
11. Opłata za reklamę banerową uiszczamy z góry z chwilą rozpoczęcia okresu reklamowego.

§7 INNE
1. Wypełnienie formularza dodania oferty powoduje akceptację powyższego regulaminu.
2. Korzystanie z serwisu jest równoważne z akceptacją powyższego regulaminu – nie wyrażenie zgody
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powoduje usunięcie oferty z serwisu.
3. Zmiany w regulaminie są wpisane w AKTUALIZACJACH REGULAMINU.
4. Serwis www.nadmorzem.com zastrzega sobie możliwość aktualizacji regulaminu bez powiadamiania.
5. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie www.nadmorzem.com/regulamin.pdf

AKTUALIZACJE REGULAMINU

Wersja

Data

Opis zmian

Wersja 1.08

27.04.2016

Poprawki w rabatach za drugi obiekt, oraz aktualizacja treści

Wersja 1.07

31.03.2010

Zmiana w §5 – dodano możliwość zamiany pkt na rabat cenowy,

Wersja 1.06

18.02.2010

Zmiana w §5 dodano program partnerski dla linków tekstowych

Wersja 1.05

15.01.2010

Zmiana w §2 w tabeli cen – zmiana cen z pakietów na ilość punktów, §5 dodano
program partnerski.

Wersja 1.03

18.01.2010

Zmiana w §2 w tabeli cen – ceny pakietów niebieskich, §4 zmiana pakietów szarych
na niebieskie

Wersja 1.02

15.10.2009

Usunięcie w §2 w tabeli cen – Pakietu Szarego Bezpłatnego

Wersja 1.01

5.06.2009

Dodanie w §4 pozycji 6 dotyczącej ceny za kolejne obiekty.
Dodanie w §5 pozycji 10 dotyczącej reklamy w postaci linku tekstowego

Wersja 1.00

15.04.2009

Nowy regulamin serwisu www.nadmorzem.com
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Polityka Prywatności i pliki „cookie”
www.nadmorzem.com
1. Informacje ogólne.
Operatorem Serwisu www.nadmorzem.com jest INKRE Agnieszka Wirkus z siedzibą: ul.
Wiśniowa 2, 76-231 Damnica, NIP: 8411500820, tel. 509804618, email:
info@nadmorzem.com, zwanym dalej: serwis nadmorzem.com
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:
1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl
3. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres
IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą
użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany
przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym
niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu
rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede
wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących
płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie
współpracuje.
4. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
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urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady
korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony
prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google,
do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie
pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies
przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
5. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w
celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Aktualizacja: 27.04.2016 - strona: 7 - Wersja 1.08

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą
podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta –
identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy
realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika
(referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o
przeglądarce użytkownika, Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
6. Udostępnienie danych.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym
organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach
może uniemożliwić korzystanie ze stron www
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