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REGULAMIN I WARUNKI UŻYWANIA SERWISU NUMERRAMY.PL 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin i warunki używania serwisu NumerRamy.pl (dalej jako: 

„Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z serwisu 

NumerRamy.pl (dalej jako: „NumerRamy.pl”) należącego do Łukasza Cepowskiego 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LCX Ventures Lukasz 

Cepowski w Gorzycach (39-432), ul. Norwida 7, 39-432 Gorzyce, NIP: 867-215-02-

01, REGON: 180752097, e-mail: kontakt@numerramy.pl („LCX Ventures”).  

2. Zakładając konto w NumerRamy.pl użytkownik (dalej jako „Użytkownik” lub łącznie 

„Użytkownicy”) akceptuje niniejszy Regulamin i jest zobowiązany do jego 

przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na warunki opisane 

w niniejszym Regulaminie, nie powinien zakładać konta w NumerRamy.pl. Jeżeli 

w przyszłości Użytkownik przestanie akceptować Regulamin, będzie mógł usunąć 

swoje konto i zaprzestać korzystania z NumerRamy.pl. Użytkownik, który nie założył 

konta na NumerRamy.pl, akceptuje niniejszy Regulamin poprzez nawiązanie 

kontaktu z jakimkolwiek Użytkownikiem i korzystanie z NumerRamy.pl w zakresie 

opisanym poniżej. 

3. Użytkownik jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z NumerRamy.pl. 

4. Pełne korzystanie z NumerRamy.pl możliwe będzie jedynie po założeniu konta 

w NumerRamy.pl. 

5. Celem funkcjonowania NumerRamy.pl jest zrzeszanie miłośników rowerów i jak 

najszybsze umożliwienie im zawiadomienia nie tylko całej społeczności 

NumerRamy.pl, ale również innych osób za pośrednictwem NumerRamy.pl 

o ewentualnej kradzieży lub odnalezieniu ich roweru. 

 

2. Logowanie 

1. Użytkownik może założyć konto bezpośrednio na NumerRamy.pl lub zalogować się 

do NumerRamy.pl za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 

2. Korzystanie z NumerRamy.pl jest przeznaczone jedynie dla Użytkowników, którzy 

ukończyli 13 lat. 

3. W przypadku, kiedy Użytkownik zdecyduje się na założenie konta na NumerRamy.pl 

zobowiązany będzie do podania swojego adresu e-mail i hasła. Hasło Użytkownika 

powinno się składać co najmniej z 8 znaków. Następnie na adres e-mail podany 

przez Użytkownika wysłany zostanie e-mail z linkiem celem aktywacji konta 

Użytkownika. 

4. Użytkownik nie powinien udostępniać loginu i hasła osobom trzecim. W przypadku, 

kiedy Użytkownik zapomni hasła, będzie miał możliwość jego zresetowania. 

5. Jeżeli Użytkownik zaloguje się za pośrednictwem portalu społecznościowego 

Facebook, dodatkowa weryfikacja jego adresu e-mail nie będzie konieczna. 

6. Po założenia konta, Użytkownik będzie miał możliwość uzupełnienia swojego 

profilu. Użytkownik zobowiązany jest do wskazania nazwy Użytkownika. 

W przypadku logowania za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, 

nazwa Użytkownika i jego zdjęcie zostaną uzupełniona automatycznie nazwą 

i zdjęciem Użytkownika w portalu społecznościowym Facebook. Użytkownik ma 

możliwość zmiany nazwy Użytkownika i zdjęcia w każdym czasie. 
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7. Użytkownik będzie miał również możliwość uzupełnienia swojego profilu o jego 

zdjęcie i numer telefonu oraz miejscowość. 

 

3. Dodawanie roweru 

1. Użytkownik ma możliwość dodania swojego roweru do bazy rowerów 

NumerRamy.pl. W tym celu Użytkownik powinien kliknąć przycisk „Dodaj Rower”. 

2. Użytkownik będzie miał możliwość uzupełnienia takich informacji o swoim rowerze, 

jak: nazwa roweru, numer ramy, miejscowość, opis i zdjęcie roweru. 

3. Podanie żadnej z powyższych informacji nie jest obowiązkowe. 

4. Użytkownik ma możliwość modyfikacji ustawień prywatności w zakresie publikacji 

wpisu dotyczącego roweru, wyświetlania numeru telefonu, wyświetlanie 

miejscowości. 

 

4. Zgłaszanie kradzieży 

1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia kradzieży roweru. W tym celu powinien dodać 

rower do bazy i oznaczyć jego status jako skradziony. 

2. Użytkownik ma możliwość opisania okoliczności kradzieży i podania lokalizacji, 

w której doszło do kradzieży. 

3. Informacja o kradzieży może być moderowana przez administratorów 

NumerRamy.pl, w celu wyeliminowania treści niezgodnych z Regulaminem, 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, marketingu lub spamu. 

4. Inni Użytkownicy zostaną niezwłocznie powiadomieni o fakcie kradzieży roweru. 

5. NumerRamy.pl może opublikować informacje o skradzionym rowerze poprzez konta 

społecznościowe NumerRamy.pl na portalach społecznościowych Facebook, 

Instagram, Twitter, Snapchat, Youtube i innych. 

 

5. Odnalezienie roweru 

1. Użytkownik ma możliwość zmiany statusu roweru na odnaleziony w dowolnej chwili. 

2. Administrator może opublikować informację o odnalezionym rowerze na kontach 

społecznościowych NumerRamy.pl na portalach Facebook, Instagram, Twitter, 

Snapchat, Youtube i innych. 

3. NumerRamy.pl nie bierze odpowiedzialności za aktualność i prawdziwość statusu 

w zakresie zgłoszenia kradzieży i odnalezienia roweru. 

 

6. Komunikacja 

1. Użytkownicy mają możliwość komunikowania się między sobą za pośrednictwem 

NumerRamy.pl. 

2. Możliwość komunikowania się z Użytkownikami mają również niezarejestrowani 

Użytkownicy. 

3. NumerRamy.pl ma możliwość kontaktu z Użytkownikami w każdym czasie. 

NumerRamy.pl jest w szczególności uprawniony do przesyłania Użytkownikom na 

wskazane przez nich adresy e-mail informacji od innych Użytkowników dotyczących 

kradzieży lub odnalezienia ich roweru. NumerRamy.pl nie ponosi odpowiedzialności 

za treści zawarte przez Użytkowników w udostępnianych w tym zakresie 

wiadomościach. 

4. Jeżeli Użytkownik dostanie wiadomość od innego Użytkownika albo 

niezarejestrowanego Użytkownika zostanie o tym poinformowany przez 
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NumerRamy.pl za pośrednictwem wiadomości e-mail. Użytkownik ma możliwość 

wyłączenia tej funkcjonalności w ustawieniach prywatności. 

 

7. Informacje udostępniane za pośrednictwem NumerRamy.pl 

NumerRamy.pl nie jest zobowiązany do publikowania informacji umieszczanych przez 

Użytkownika i zastrzega sobie możliwość ich usuwania za powiadomieniem Użytkownika. 

 

8. Licencja 

1. Wyłącznym właścicielem treści publikowanych przez Użytkownika na NumerRamy.pl 

jest Użytkownik. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za publikowane przez 

siebie treści. 

2. Użytkownik niniejszym udziela LCX Ventures niewyłącznej i nieograniczonej 

w czasie licencji, mającej zastosowanie na całym świecie - zbywalnego, mogącego 

podlegać podlicencjonowaniu prawa do wykorzystywania, kopiowania, 

modyfikowania, rozpowszechniania, publikowania i przetwarzania informacji i treści 

dostarczanych przez Użytkownika za pomocą usług oferowanych przez 

NumerRamy.pl bez dalszej zgody, zawiadomienia, lub wynagrodzenia dla 

Użytkownika lub innych osób. 

3. Użytkownik może cofnąć licencję przez zamknięcie konta z zastrzeżeniem (a) treści 

udostępnionych przez Użytkownika innym Użytkownikom, którzy skopiowali, 

ponownie udostępnili lub zachowali te treści (w tym za pośrednictwem portali 

społecznościowych) oraz (b) stosownego czasu niezbędnego do usunięcia treści 

z kopii zapasowej i innych systemów, 

4. NumerRamy.pl ma prawo publikowania reklam obok treści i informacji 

zamieszczanych przez Użytkownika bez wynagrodzenia dla tego Użytkownika lub 

innych osób. 

5. Użytkownik zgadza się na dostarczanie wyłącznie takich treści i informacji, które nie 

naruszają przepisów lub praw innych osób (np. praw własności intelektualnej). 

Użytkownik zapewnia, że informacje zamieszczone w jego profilu będą prawdziwe. 

NumerRamy.pl zastrzega sobie prawo modyfikowania i lub usuwania treści 

zamieszczanych przez Użytkownika, naruszających postanowienia niniejszego 

Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Akceptując niniejszy 

Regulamin Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do składania oświadczeń, 

o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

6. NumerRamy.pl może zmienić lub przerwać świadczenie usług związanych 

z funkcjonowaniem serwisu. NumerRamy.pl nie jest zobowiązany do 

przechowywania lub ciągłego wyświetlania informacji i treści publikowanych przez 

Użytkownika. 

7. NumerRamy.pl nie świadczy usługi przechowywania danych. Użytkownik zgadza się, 

że NumerRamy.pl nie zobowiązuje się do przechowywania, zachowywania czy 

dostarczania kopii treści i informacji dostarczanych przez Użytkownika lub inne 

osoby z wyjątkiem zakresu przewidzianego przez obowiązujące przepisy prawa. 

8. LCX Ventures zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do 

NumerRamy.pl, jego nazwy, know-how i logo. Korzystanie z NumerRamy.pl nie 

nadaje Użytkownikowi prawa własności do serwisu lub treści czy informacji 

udostępnianych w NumerRamy.pl.  
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9. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa i ograniczenia 

gwarancji przysługujące na mocy niniejszego Regulaminu NumerRamy.pl, 

przysługują również LCX Ventures. 

 

9. Ograniczenia gwarancji 

1. NumerRamy.pl nie gwarantuje, że dostarczane usługi będą funkcjonowały bez 

zakłóceń lub bez błędów. NumerRamy.pl zrzeka się wszelkich dorozumianych 

gwarancji i oświadczeń. NumerRamy.pl zapewnia usługi na zasadzie „jak jest”, bez 

jakiejkolwiek gwarancji niezawodności. Tym samym Użytkownikowi nie przysługuje 

prawo do jakichkolwiek roszczeń wobec NumerRamy.pl w związku z używaniem 

NumerRamy.pl przez Użytkownika. 

2. NumerRamy.pl nie jest odpowiedzialny wobec Użytkownika i wobec innych osób za 

szkody bezpośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub moralne, bądź utratę 

danych, szansy, reputacji, zysków lub dochodów w związku z dostępem do 

NumerRamy.pl. 

3. W żadnym przypadku NumerRamy.pl, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

straty lub szkody w związku z lub wynikające z niniejszego Regulaminu lub używania 

NumerRamy.pl. 

 

10. Obowiązywanie Regulaminu 

1. Regulamin zaczyna obowiązywać od chwili założenia konta na NumerRamy.pl 

i będzie obowiązywał do czasu jego wypowiedzenia przez Użytkownika lub 

NumerRamy.pl, zgodnie z niniejszą częścią. 

2. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszy Regulamin poprzez zawiadomienie o tym 

fakcie NumerRamy.pl i usunięcie swojego konta z NumerRamy.pl. Postanowienia 

części 8 ust. 8 mają odpowiednie zastosowanie. 

3. LCX Ventures może wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnym czasie, bez 

uprzedzenia, jeżeli:  

a. przestaje wspierać/używać NumerRamy.pl; 

b. doszło do naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu. 

4. Pomimo rozwiązania niniejszego Regulaminu LCX Ventures zachowuje prawo do 

wykorzystywania i publikowania opinii i treści dostarczanych przez Użytkowników. 

Rozwiązanie niniejszego Regulaminu nie wpływa na legalność i zgodność z prawem 

działań NumerRamy.pl dokonanych przed jego rozwiązaniem. 

 

11. Ograniczenia i warunki 

1. Użytkownik nie jest uprawniony do: 

a. skopiowania NumerRamy.pl; 

b. modyfikacji, tłumaczenia, adaptacji lub w inny sposób tworzenia dzieł 

pochodnych NumerRamy.pl lub opatentowania NumerRamy.pl przez podmiot 

trzeci;  

c. inżynierii wstecznej, dekompilacji, dekodowania lub pozyskania w inny sposób 

dostępu do kodu źródłowego NumerRamy.pl lub jakiejkolwiek jego części; 

d. usunięcia, modyfikacji lub ukrycia znaku towarowego lub jakichkolwiek praw 

autorskich lub innych praw własności intelektualnej LCX;  

e. opracowywania, wspierania i korzystania z oprogramowania, urządzeń, 

skryptów, robotów czy innych środków i procesów (w tym dodatków i wtyczek do 

przeglądarek oraz innych technologii) w celu przechwytywania danych 
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pobranych z NumerRamy.pl lub w żaden inny sposób kopiowania profili i innych 

danych z NumerRamy.pl bez zgody NumerRamy.pl wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności;  

f. obchodzenia funkcji zabezpieczeń stosowanych przez NumerRamy.pl, omijania 

jakichkolwiek mechanizmów kontroli dostępu lub limitów korzystania 

z NumerRamy.pl (np. ograniczeń wyświetlania profili); 

g. kopiowania, używania, ujawniania i dystrybuowania żadnych informacji 

uzyskanych z NumerRamy.pl, bezpośrednio czy za pośrednictwem stron 

trzecich (takich jak wyszukiwarki internetowe) bez wyraźnej zgody 

NumerRamy.pl; 

h. naruszania praw innych Użytkowników, NumerRamy.pl i osób trzecich; 

i. w komunikacji z innymi Użytkownikami używania słów i języka i treści 

uznawanych za obelżywe lub w inny sposób naruszające godność, dobra 

osobiste lub inne prawa osób trzecich. 

2. NumerRamy.pl jest uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do 

NumerRamy.pl w dowolnym czasie, w szczególności w przypadku naruszenia 

któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu. 

3. NumerRamy.pl będzie uprawniony do swobodnego korzystania, ujawniania, 

reprodukowania lub rozpowszechniania w inny sposób tekstów, zdjęć lub innych 

informacji lub materiałów przesłanych lub publikowanych za pośrednictwem 

NumerRamy.pl według własnego uznania, bez jakichkolwiek zobowiązań lub 

ograniczeń. 

4. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przesyłane za pośrednictwem 

NumerRamy.pl treści i materiały są zgodne z prawdą i nie naruszają żadnych praw 

osób trzecich. Użytkownik oświadcza ponadto, że jest uprawniony do przesyłania 

tych treści i materiałów za pośrednictwem NumerRamy.pl, a samo przesłanie nie ma 

charakteru bezprawnego. 

5. NumerRamy.pl w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za materiały 

i treści przekazane przez Użytkownika. 

6. Użytkownik jest uprawniony do udostępniania w dowolnych mediach i na dowolnych 

portalach społecznościowych informacji o kradzieży roweru innygo Użytkownika (na 

co pozostali Użytkownicy wyrażają zgodę), zamieszczonej na NumeryRamy.pl lub 

rozpowszechnionej przez NumerRamy.pl. W pozostałym zakresie, przed 

opublikowaniem treści należących do innego Użytkownika, Użytkownik powinien 

uzyskać zgodę tego Użytkownika. 

7. Postanowienia części 5-9 i 10-15 mają również odpowiednie zastosowanie do 

użytkowników, którzy nie założyli konta w NumerRamy.pl. 

 

12. Zastrzeżenie praw 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że prawem właściwym do rozwiązywania 

ewentualnych sporów między Użytkownikiem, a NumerRamy.pl jest prawo 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

13. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji i danych osobowych Użytkowników 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest LCX Ventures. Szczegółowe 

informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez LCX Ventures opisane 

zostały w Informacji o sposobie przetwarzania danych przez NumerRamy.pl. 
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14. Aktualizacja  

1. LCX Ventures może, według własnego uznania, przygotowywać lub zlecać 

przygotowanie aktualizacji NumerRamy.pl, które mogą obejmować m.in. 

uaktualnienia, poprawki, usunięcie błędów lub dodanie nowych funkcjonalności. 

Aktualizacje mogą też modyfikować pewne dostępne cechy i funkcje 

NumerRamy.pl. NumerRamy.pl nie ma obowiązku dostarczania jakichkolwiek 

informacji, bądź funkcjonalności, które zostały usunięte na skutek dokonania 

aktualizacji.  

2. LCX Ventures jest uprawnione również do zaprzestania wspierania NumerRamy.pl 

i niedokonywania dalszych aktualizacji. 

 

15. Prawa i Materiały Osób Trzecich 

NumerRamy.pl może wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści dotyczące bądź 

należące do osób trzecich, w tym dane, informacje lub materiały dostarczane przez 

partnerów biznesowych NumerRamy.pl (dalej jako: „Materiały Osób Trzecich"). 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że NumerRamy.pl nie ponosi 

odpowiedzialności za Materiały Osób Trzecich, w tym ich dokładność, kompletność, 

aktualność, ważność, przestrzeganie praw autorskich, legalność, przyzwoitość, jakość 

lub jakikolwiek inny ich aspekt. NumerRamy.pl nie ponosi i nie będzie ponosił żadnej 

odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej innej osoby lub podmiotu 

w odniesieniu do Materiałów Osób Trzecich. 

 

16. Rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie NumerRamy.pl 

1. Użytkownicy są uprawnieni do składania skarg na funkcjonowanie serwisu 

NumerRamy.pl poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail udostępniony 

w części 1. NumerRamy.pl zobowiązuje się do odpowiadania na skargi 

Użytkowników będących osobami fizycznymi nie później niż w terminie 30 dni. 

2. Użytkownicy uprawnieni są również do składania skarg na zachowanie innych 

Użytkowników i osób, które nie założyły konta na NumerRamy.pl. 

 

17. Zmiana Regulaminu 

NumerRamy.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zmiany całości lub części 

Regulaminu, Informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez 

NumerRamy.pl i Polityce cookie w dowolnym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu, 

Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości e-mail w tym zakresie 

przez NumerRamy.pl oraz przy pierwszym logowaniu do serwisu. tak aby mógł zapoznać 

się ze zmianami. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie zgadzał się na wprowadzone 

zmiany, może on usunąć swoje konto. Dalsze korzystanie przez Użytkownika 

z NumerRamy.pl oznaczać będzie zgodę na zmianę Regulaminu. 
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