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Regulamin Portalu PZK
Rozdział I – Definicje
1. Jako Portal Polskiego Związku Krótkofalowców /PZK/ rozumiemy stronę internetową
www.pzk.org.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.
2. Użytkownik to osoba fizyczna, korzystająca z portalu PZK.
3. Zarejestrowany użytkownik to osoba zarejestrowana na portalu, będąca w chwili rejestracji
pełnoprawnym członkiem PZK /wykazana na liście członków w systemie OSEC/.
4. Informacja to każda informacja dodana w dowolny sposób przez Użytkownika do Portalu
PZK.
5. Właścicielem Portalu PZK jest Polski Związek Krótkofalowców.
6. Redaktorzy oraz członek prezydium nadzorujący funkcjonowanie portalu tworzą Redakcję
Portalu PZK.
Rozdział II - Zasady korzystania z portalu
1. Regulamin Portalu PZK, obowiązuje wszystkich zarejestrowanych użytkowników portalu
Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK) - zwanego dalej "Portalem".
2. Wszystkich Użytkowników Portalu obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania
i tolerancji.
3. Użytkownik powinien podczas dodawania Informacji o charakterze tekstowym pilnować
czystości języka, jakiego używa.
4. Użytkownik dodając Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez
Portal w celach promocyjnych.
5. Za wysyłane na portal treści do publikacji (newsy, artykuły, linki WWW, komentarze, posty
na forum dyskusyjnym oraz inne komunikaty i wiadomości) odpowiada ich autor.
6. Zamieszczanie informacji następuje za zgodą jednego z członków redakcji Portalu. Mogą oni
dokonywać również stosownych i niezbędnych korekt lub skrótów otrzymanego tekstu.
7. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników portalu treści i utworów chronionych
prawem autorskim (jak np. muzyki, oprogramowania, innych dóbr intelektualnych, zdjęcia ) - za

wyjątkiem odnośników do stron udostępniających takie treści zgodnie z prawem (np. strona
producenta czy dystrybutora danego oprogramowania). W celu własnej publikacji lub cytatu
z czyjegoś utworu Autor powinien powołać się na prawa autorskie twórcy.
8. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników portalu treści sprzecznych z prawem,
a zwłaszcza wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych
powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, wulgarne, społecznie niewłaściwe i naruszające
zasady etykiety czy też propagujące przemoc. Zabronione jest także umieszczanie na łamach
portalu odnośników do stron zawierających lub propagujących takie treści pod rygorem
odpowiedzialności karnej.
9. Redaktor portalu może odmówić zamieszczenia informacji jeśli jest ona niezgodna z prawem,
Ham Spirit’em, zwyczajami stosowanymi w Internecie czy też jest niezgodna z profilem portalu.
10. Zabronione jest zamieszczanie reklam lub materiałów o charakterze komercyjnej.
Dopuszczalne są krótkie informacje o charakterze informacji opiniującej konkretne produkty lub
usługi przydatne w działalności krótkofalarskiej. Jednak informacje takie nie mogą nosić
charakteru oferty oraz niedopuszczalne jest podawanie cen usług lub wyrobów.
11. Jeżeli nadesłane do publikacji lub opublikowane przez użytkownika portalu informacje łamią
prawa autorskie lub przepisy prawa polskiego i wynikną z tego konsekwencje prawne,
administrator portalu przekaże uprawnionym organom numery IP oraz wszystkie inne potrzebne
informacje w celu określenia lokalizacji użytkownika.
12. Użytkownicy portalu są zobowiązani do właściwego korzystania z mechanizmów publikacji
treści - zgodnie z ich przeznaczeniem a w szczególności:
a) w systemie newsów - należy wysyłać do publikacji informacje o wydarzeniach mających
charakter jednorazowy lub informacje określane jako nowinki. Informacje tego typu są
systematyzowane chronologicznie i usuwane po 3 miesiącach od publikacji. Na wniosek autora
lub redaktora Portalu mogą być umieszczone w archiwum. W czasie wysyłania newsa do
publikacji należy wskazać najodpowiedniejszą wg autora kategorię newsów.
b) w systemie linków - należy wysyłać do publikacji odsyłacze do stron WWW związanych
z tematyką radiokomunikacyjną, zwłaszcza o charakterze radioamatorskim. W czasie wysyłania
linku do publikacji należy wskazać najodpowiedniejszą dla niego kategorię linków.
c) w systemie artykułów - można wysyłać do publikacji informacje, które nie dezaktualizują się
lub są na tyle istotne, aby ich prezentacja była niezależna od upływu czasu (np. wyniki
zawodów, komunikaty, informacje, dokumenty, zdjęcia, nagrania audio lub wideo, itp.).
W czasie wysyłania artykułu do publikacji należy wskazać najodpowiedniejszą dla niego
kategorię artykułów.
Rozdział III – Rejestracja, Rezygnacja

1. Rejestracja w Portalu PZK jest jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. Użytkownik podając Informacje podczas rejestracji gwarantuje, że podane przez niego dane są
prawdziwe.
3. Każdy Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze statusu
"zarejestrowany". Przez rezygnację rozumiana jest utrata przywilejów Zarejestrowanego
Użytkownika. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres admin@pzk.org.pl.
3. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833.
4. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na stałe lub tymczasowe otrzymywanie
korespondencji od Portalu PZK na podany przez siebie adres elektroniczny.
Rozdział IV – Postanowienia końcowe
1. Podawanie fałszywych danych w czasie rejestracji, lub próby logowania się na konto innego
zarejestrowanego użytkownika portalu - mogą spowodować zablokowanie możliwości dostępu
do portalu zarejestrowanego już użytkownika.
2. PZK ustanawia Redaktora Naczelnego Portalu. Jego wyboru dokonuje upoważniony członek
prezydium, nadzorujący funkcjonowanie portalu, bądź Prezydium ZG. Dobór
współpracowników redagujących portal należy do RN portalu.
3. Do czasu ustanowienia Redaktora Naczelnego Portalu, jego obowiązki w zakresie kierowania
Portalem pełni członek Prezydium ZG PZK, nadzorujący Portal.
4. W przypadku nie stosowania się przez użytkownika portalu do ustaleń niniejszego regulaminu
- użytkownik portalu może otrzymać ostrzeżenie o naruszaniu regulaminu a następnie - może
zostać pozbawiony prawa do logowania się do portalu ,poprzez zablokowanie konta
użytkownika portalu.
5. Przywrócenie użytkownikowi odebranego wcześniej prawa do logowania się do portalu jest
realizowane w trybie decyzji członka Prezydium ZGPZK nadzorującego Portal lub Prezydium
ZG.
6 . Zarejestrowany użytkownik portalu zostaje pozbawiony prawa do logowania się do portalu
z chwilą wygaśnięcia jego członkostwa w Polskim Związku Krótkofalowców.
7. Prezydium ZG PZK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie.
8. Prezydium ZG PZK jest właściwym organem do rozstrzygania wszelkiego rodzaju skarg,
zażaleń czy odwołań odnośnie funkcjonowania portalu PZK.

9. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia go przez Prezydium ZG PZK.
Regulamin zatwierdzony na mocy decyzji prezydium ZG PZK z dnia 20.02.2012 r.
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