REGULAMIN usługi migmail
I. DEFINICJE:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Administrator – podmiot świadczący Usługę
Regulamin - niniejszy dokument.
Usługa – możliwość odbioru wiadomości przesyłanej w standardzie SMTP Simple Mail Transfer
Protocol zdefiniowanym w dokumencie RFC 821 i RFC 5321 na wskazany przez użytkownika
Adres Elektroniczny.
Serwis – system stron WWW o ograniczonym dostępie za pośrednictwem, którego
użytkownik może zarządzać Usługą, dostępny pod adresem http://migmail.pl oraz
http://migmail.net (angielska wersja językowa).
Adres Elektroniczny - to indywidualne, wybrane przez Użytkownika oznaczenie w domenie
migmail.pl nadawane przez ADMINISTRATORA umożliwiające wymianę informacji za pomocą
Usługi.
Umowa - umowa zawarta w języku polskim, na świadczenie Usługi na warunkach Regulaminu.
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie mający osobowości prawnej, w
których imieniu działa umocowany przedstawiciel, którzy zaakceptowali Regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Z chwilą dokonania wprowadzenia Adresu Elektronicznego do formularza na stronach Serwisu i
akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana:
1. uzyskuje status Użytkownika,
2. zawiera Umowę
3. wyraża zgodę na natychmiastowe świadczenie Usługi w okresie trwania prawa do
odstąpienia, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia.
Chwilą zawarcia Umowy jest zakończenie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej.
Użytkownik otrzyma niezwłocznie na Adres Elektroniczny potwierdzenia zawarcia Umowy oraz
informacje dotyczącą okoliczności wskazanej w ust.1 pkt. 3 powyżej lub będzie miał możliwość
pobrania potwierdzenia zawarcia Umowy w ramach panelu webmail.
Kontakt z Administratorem: tel.: +48 12 646 28 12, fax.: + 48 12 646 27 10 e-mail:
info@info.migmail.pl
Usługa polega na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do pełnych zasobów i funkcjonalności
Serwisu: odbierania i czytania wiadomości e-mail wysłanych na adres utworzony w Serwisie,
automatyczne tworzenie aliasu pocztowego, automatyczne usuwanie wiadomości po 24
godzinach od dostarczenia na adres e-mail.
Korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim Treści i reklam
wymaga rejestracji, której Użytkownicy dokonują na zasadach wskazanych w Regulaminie, oraz
uwzględnienia określonych w Regulaminie zasad umieszczania i przechowywania Treści.
Usługodawca nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych
informacji będzie świadczyć usługę ze zwykłą starannością.
Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o
następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:
(a) procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
(b) Pamięć operacyjna: 512MB
(c) Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna
rozdzielczość 1024x768 16bit

(d) Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego
miejsca
(e) Mysz lub inny manipulator + klawiatura
(f) Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
Minimalne wymagania oprogramowania:
(a) System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej,
najnowsze systemy mobilne:
(b) Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile
(c) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i
wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
(d) Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
(e) Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
9.
10.

ADMINISTRATOR nie wymaga podania danych osobowych, nie weryfikuje tożsamości
Użytkownika.
Umowa na Usługę ma charakter:
a.
b.

11.
12.

13.

14.

Dostawcą Usługi jest ADMINISTRATOR.
Aby założyć Adres Elektroniczny wystarczy wprowadzić taki Adres Elektroniczny do dowolnej
usługi elektronicznej w sieci Internet, która wygeneruje wiadomość w standardzie
SMTP Simple Mail Transfer Protocol skierowaną do Adresu Elektronicznego w Serwisie.
Korzystanie z Usługi może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu
na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, a ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności
za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Użytkownika przy
korzystaniu z Usługi.
ADMINISTRATOR oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
a.
b.
c.

15.

16.

jednorazowy tzn. zostaje zawarta na czas wglądu w zawartość Adresu Elektronicznego i
wygasa z chwilą zakończenia korzystania z Serwisu,
niewyłączny tzn. w tym samym czasie więcej niż jeden Użytkownik może korzystać z
tego samego Adresu Elektronicznego

Adres Elektroniczny nie jest zabezpieczony hasłem, a korzystanie z Usługi nie wymaga
autoryzacji,
Wiadomości przesyłane na Adres Elektroniczny będą dostępne w Serwisie przez okres 24
godzin od licząc od momentu przyjęcia wiadomości przez serwery Serwisu,
Dostęp do wiadomości przesyłanych na Adres Elektroniczny będzie miał każdy
Użytkownik Serwisu, który wprowadzi Adres Elektroniczny do formularza

W ramach Usługi, ADMINISTRATOR udostępnia Użytkownikom funkcjonalność Adresu
Elektronicznego polegającą na założeniu na czas określony dowolnego tymczasowego,
publicznie dostępnego Adresu Elektronicznego służącego do zachowania anonimowości w
sieci.
Usługa nie jest tożsama z świadczeniem usługi poczty e-mail, gdyż nadawany Adres
Elektroniczny jest dowolny, czasowy i jednorazowy, co m.in. oznacza, że:
a.
b.

Dostęp do Adresu Elektronicznego może mieć nieograniczony krąg osób,
Adres Elektroniczny jest czasowy tzn. w krótkim okresie czasu również jednocześnie
może być wykorzystywany przez wiele niezwiązanych ze sobą osób,

c.

17.

18.

ADMINISTRATOR nie zbiera żadnych danych osobowych, nie weryfikuje uprawnień
itożsamości Użytkownika.

Usługa skierowana jest do użytkowników, korzystających z usług wymagających podania
adresu e-mail, dla których usługodawca nie określa polityki prywatności, bądź zachodzi
wysokie ryzyko niezgodnego z prawem wykorzystania adresu e-mail.
Regulamin jest dostępny do pobrania w formacie pdf, aktualna wersja Regulaminu jest
dostępna również na stronach Serwisu.

III. ODSTĄPIENIE UMOWY
Stosownie do art.38 ust.1 ustawy prawo konsumenckie , w związku z charakterem Usługi i
zgodą Użytkownika na jej świadczenie i wykonanie w pełni, prawo odstąpienia od Umowy nie
przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego.
IV. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE
1.

ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo:
a.
b.
c.

do usuwania zawartości Adresu Elektronicznego po 24 godzinach licząc od daty i godziny
przyjęcia wiadomości przez serwery Serwisu,
kierowania informacji handlowych na Adresy Elektroniczne,
zaprzestania świadczenia usługi w przypadkach:
i.

ii.

2.

umieszczania na koncie treści o zawartości erotycznej, treści niezgodnych z
obowiązującymi w Polsce przepisami prawa (m.in. zawierających nielegalne
oprogramowanie), normami społecznymi i obyczajowymi,
prób wykorzystywania Konta niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, działania na
szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania treści
reklamowych), a także działania na szkodę ADMINISTRATORA.

ADMINISTRATOR nie weryfikuje prawa dostępu do Adresu Elektronicznego, a tym samym
Użytkownik samodzielnie na własne ryzyko decyduje, jakie informacje będą kierowane na
Adres Elektroniczny.

V. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA
1.

ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do:
a.
b.

c.

stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania
Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem
okresowego zaprzestania świadczenia Usługi w celach rozbudowy systemu lub
konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronach
Serwisu,
wprowadzenia działań o charakterze product placementu oraz wysyłania na Adresy
Internetowe:
i.
ii.
iii.

komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi
informacji handlowych w tym na zlecenie osób trzecich oraz
informacji o bieżących ofertach ADMINISTRATORA.

2.

ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności:
a.

b.
c.
d.
e.

f.

3.

w zakresie szerszym niż obowiązujące przepisy prawa wskazują, za sposób, w jaki będą
wykorzystywane Adresy Elektroniczne przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z
tego skutki bądź szkody,
za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości,
za dostęp osób trzecich do wiadomości dostępnych w ramach Adresu Elektronicznego,
za przerwy w funkcjonowaniu Usługi, zaistniałe z przyczyn niezależnych od
ADMINISTRATORA,
za utratę danych spowodowanych działaniem czynników trzecich (np. awaria kabla,
sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od
ADMINISTRATORA.
jakiekolwiek szkody Użytkowników spowodowane nieprawidłowym zapisem lub
odczytem danych, dostępem do zawartości Adresu Elektronicznego przez osoby trzecie.

ADMINISTRATOR nie gwarantuje przydatności Usługi do jakichkolwiek celów.

VI. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
1.

W okresie świadczenia usługi Użytkownik może dowolnie korzystać z Adresu Elektronicznego,
jednak z uwzględnieniem nieograniczonej dostępności Adresu Elektronicznego i jego
zawartości dla innych Użytkowników.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.

Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy
winna zostać przesłana ADMINISTRATOROWI za pośrednictwem wiadomości e-mail i określać:
a.
b.
c.

2.

dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika
Usługi,
zarzuty Użytkownika,
okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,

ADMINISTRATOR obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od
daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić
lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego
stanowiska.

VIII. POUFNOŚĆ
1.
2.

ADMINISTRATOR w celu świadczenia Usługi nie zbiera danych o charakterze danych
osobowych.
Usługa jest świadczona z zachowaniem poufności informacji przesyłanych na Adresy
Elektroniczne, z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z ideą Usługi, są one dostępne bez autoryzacji
dla każdego innego Użytkownika.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części
swoich praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na warunkach prawa polskiego.

2.

3.
4.
5.
6.

ADMINISTRATOR dołoży należytej staranności aby podmiot, na rzecz którego dokonano
zlecenia i/lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi nie gorzej niż
ADMINISTRATOR.
ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie z tym
zastrzeżeniem, że zmiany regulaminu nie mają wpływu na obowiązujące Umowy.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy
Ustawy o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu, prosimy
kierować na adres Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków z dopiskiem „migmail.pl”.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

Administratorem jest GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w
Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w
Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS – 416593, NIP 5272644300.

