REGULAMINSERWISU
KOGO-NUMER.PL
§1
Serwiskogo-numer.pl
1. Serwiskogo-numer.pl(dalejjakoSerwis)manaceluutworzeniebazyinformacyjnej
o numerach telefonów komórkowych i stacjonarnych, w szczególności gromadzenie
informacji o bezpieczeństwie odbierania połączeń telefonicznych z danych numerów
telefonów oraz kontaktowania się z nimi, w tym związanych z tym zagrożeniach i ryzykach,
jak również ochronę użytkowników telefonów stacjonarnych i komórkowych przed
niechcianymi telefonami ze strony osób trzecich, w szczególności ze strony telemarketerów,
windykatorów, oszustów czy stalkerów, oraz stosowanymi przez osoby trzecie
niepożądanymi praktykami, w szczególności w postaci natarczywego marketingu, agresywnej
sprzedaży, zapraszania na pokazy handlowe, nakłaniania do zawarcia umowy na
niekorzystnychwarunkach,telefonicznegonękaniaczywindykacjinależności.
2. Cel Serwisu realizowany jest poprzez dodawanie przez Użytkowników Serwisu za
pośrednictwem Serwisu numerów telefonów, w tym przede wszystkim numerów telefonów,
które wykorzystywane są do wykonywania telefonów niechcianych i niezamówionych przez
pozostałych użytkowników telefonów, w szczególności jeżeli są one wykorzystywane do
praktyk wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, jak również poprzez wystawianie
ocen o już dodanych do Serwisu numerów telefonów w formie recenzji określających jakie
niebezpieczeństwa mogą wiązać się z odebraniem połączenia z danego numeru telefonu lub
określających,iżodebraniepołączeniazdanegonumerutelefonujestbezpieczne.
3. Celem Serwisu realizowany jest poprzez gromadzenie oraz ocenę numerów telefonów, a nie
poprzezocenęosóbposługującychsiędanymnumerem.
4. Serwisnieweryfikujepoprawnościdodawanychnumerówtelefonicznych.
5. Serwisnieodpowiadazaumieszczanienaportaluprywatnychnumerówtelefonicznych.

§2UżytkownicySerwisu
1. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba korzystająca z serwisu, niezależnie od tego, czy
przekazuje za pośrednictwem Serwisu jakiekolwiek treści i dane, czy też jedynie zapoznaje
sięztreściąSerwisu.
2. Użytkownik przystępując do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania
regulaminu.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników, w tym
treścikomentarzy.

§3WarunkikorzystaniazSerwisu
1. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest podejmować za pośrednictwem serwisu tylko
takiedziałania,któresłużąrealizacjiceluokreślonegow§1niniejszegoRegulaminu.
2. UżytkownicyzobowiązanisąkorzystaćzSerwisuzgodniezjegoprzeznaczeniem.
3. Użytkownik Serwisu może korzystać z Serwisu wyłącznie poprzez dodawanie za
pośrednictwem Serwisu numeru telefonu, w szczególności numeru telefonu
wykorzystywanego w sposób określony w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, oraz
wystawianierecenzjidonumeru
telefonuzamieszczonegowSerwisie.

4. Zabronione jest podejmowania za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek działań, które były
sprzeczne z celem Serwisu określonym w § 1 niniejszego Regulaminu, jak również, które
naruszająprawainnychUżytkownikówSerwisuiosóbtrzecich.
5. Zazabronioneuważasięprzede
wszystkimnastępującedziałania:
a. podawanie danych umożliwiających identyfikację numeru telefonu z konkretną osobą
fizyczną,osobąprawnąlubinnąjednostką,
b. podawanienieistniejącychnumerówtelefonów,
c. dodawanieniezgodnychzprawdąrecenzji,
d. wielokrotnedodawanietakiejsamejrecenzjiprzeztegosamegoUżytkownika,
e. używaniewSerwisiewyrażeńwulgarnychipowszechnieuznanychzaobraźliwe,
f. zachęcaniepozostałychUżytkownikówdopopełnianiaprzestępstw,
g. kopiowanietekstówzamieszczonychwSerwisieorazjegofragmentów,
h. tworzenie robotów internetowych, w tym w celu gromadzenia i przechowywania danych
osobowych.
6. AdministratorSerwisuwprzypadkunaruszeniaprzezUżytkownikaSerwisuobowiązków
i zakazów określonych w niniejszym paragrafie jest uprawniony do usunięcia z Serwisu
wszelkich treści naruszających warunki korzystania z Serwisu określone w niniejszym
Regulaminie, jak również do uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu
wszelkimimożliwymisposobami.
7. Jeśli użytkownik chce, aby jego numer telefoniczny został usunięty z portalu, należy
skontaktowaćsięzSerwisempoprzezadresemail:kontakt@kogo-numer.pl.
8. Administrator Serwisu, przekaże wszelkie dane odpowiednim służbom, w przypadku
naruszenia prawa przez użytkownika portalu, na żądanie danego organu ścigania lub
władzy.

§4Ochronadanychosobowych
1.

2.

3.

Administrator Serwisu zobowiązuje się gromadzić i przechowywać dane osobowe wyłącznie
w zakresie niezbędnym do funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu oraz w sposób
określonywustawieoochroniedanychosobowych.
Administrator Serwisu podejmuje wszelkie działania mające na celu zminimalizowanie ilości
danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności podejmuje
starania uniemożliwiające powiązanie numeru telefonu dodanego do Serwisu z konkretną
osobąfizyczną,osobąprawnąlubinnąjednostką.
Użytkownicy przystępując do korzystania z Serwisu potwierdzają, że zostali poinformowani,
iż korzystanie z Serwisu może prowadzić do pozyskiwania przez Administratora Serwisu
danychosobowychoUżytkownikachSerwisu,jakrównież,iżżadnametodagromadzenia
iprzechowywaniadanychosobowychniegwarantujecałkowitegobezpieczeństwa.

§5PolitykaCookies
Portal kogo-numer.pl korzysta z plików Cookies w celach statystycznych oraz analitycznych
poprzez usługę Google Analytics. Decydując się na korzystanie z portalu kogo-numer.pl
użytkownik zgadza się na śledzenie oraz analizę zachować podczas użytkowania wyżej
wymienionegoportalu.

