
REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAMKNIĘTEJ 

 LISTY DYSKUSYJNEJ 

FORUM DYSKUSYJNEGO WODOCIĄGÓW POLSKICH 

 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z zamkniętej Listy 

Dyskusyjnej Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich i zwany jest w dalszej 

części Regulaminem.  

§ 2 

1. Zamknięta Lista Dyskusyjna Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich 

zwana w dalszej części Listą Dyskusyjną zostały utworzona, aby ułatwić 

Użytkownikom kontaktowanie się między sobą oraz służy wymianie informacji 

i opinii między Użytkownikami. 

2. Administratorem Listy Dyskusyjnej oraz jej właścicielem, z zastrzeżeniem §6 

ust. 1, jest Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich zwane dalej FDWP.  

 

§3 

1.Zamknięta Lista Dyskusyjna przeznaczona jest tylko do pracowników 

przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i komunalnych, wydzielonych 

jednostek lub referatów ds. wodociągów i kanalizacji Urzędów Miejsko-

Gminnych oraz Urzędów Gmin oraz przedstawicieli środowisk naukowych 

branż jak wyżej znanych dalej Użytkownikami. 

2. Użytkownikiem Listy Dyskusyjnej nie może zostać pracownik/przedstawiciel 

firmy innej niż wymienionych w pkt. 1, a  w szczególności firmy komercyjnej 

3. W przypadkach szczególnych FDWP może zarejestrować na liście 

pracownika firmy komercyjnej jednak pod warunkiem, że firma ta nie dostarcza 

usług lub sprzętu do firm wod-kan a proces uzdatniania wody lub oczyszczania 

ścieków jest częścią procesu produkcyjnego tej firmy. Ostateczna weryfikacja i 

decyzja o zarejestrowaniu lub odmowie zarejestrowania  pracownika takiej 

firmy należy do FDWP.  

§4 

1.Użytkownikiem Listy Dyskusyjnej może zostać osoba, która dokonała 

rejestracji poprzez wysłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w zamkniętej Liście 

Dyskusyjnej dostępnej na stronie internetowej www.forum-wodociagi.pl w 

dziale „Lista Dyskusyjna”   

2. Użytkownik, dokonując rejestracji deklaruje, iż zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów. 

3. Korzystanie z Listy Dyskusyjnej oraz wysłanie karty zgłoszenia uczestnictwa 

jest dobrowolne i bezpłatne. 
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4. Użytkownik, który zmienił miejsce pracy deklarowane w karcie zgłoszenia 

uczestnictwa jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie 

administratora Listy 

§5 

1. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik zostanie umieszczona na liście 

uczestników danego działu/działów tematycznych Listy Dyskusyjnej i 

przydzielony zostanie mu numer identyfikacyjny.  

2. Udział w dyskusji (w danym dziale  Listy Dyskusyjnej) mogą brać 

Uczestnicy umieszczeni na liście danego działu tematycznego.  

3.Przesyłanie informacji w formie e-maili zwanych dalej Postami, odbywa się 

tylko pomiędzy uczestnikami danego działu tematycznego i nie jest ono bez 

zgody ich autorów przedstawiane na stronie www. 

4. Lista uczestników poszczególnych działów tematycznych jest prezentowana 

na stronie www.forum-wodociagi.pl bez podania adresów e-mail Uczestników. 

 

§6 

1. Wypowiedzi Uczestników Listy Dyskusyjnej są własnością ich autorów i to 

oni ponoszą pełną odpowiedzialność za ich treść. 

2. Użytkownik ma prawo wyrażać własne zdanie na wybrane przez siebie 

tematy, o ile nie koliduje ono z obowiązującym prawem, netykietą, 

przyzwoitością oraz niniejszym Regulaminem. 

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Listy Dyskusyjnej, postów 

sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści, treści wulgarnych i 

obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia 

społecznego, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne czy 

naruszających prawa innych osób oraz treści reklamowych. 

4. Netykieta jest zbiorem powszechnie znanych zasad savoir-vivre, których 

przestrzeganie ma podstawowe znaczenie m.in. dla łatwego i bezkonfliktowego 

korzystania z forum dyskusyjnego. Jej treść jest powszechnie znana i dostępna 

w Internecie. 

5. Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną 

odpowiedzialność. FDWP nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści 

zamieszczane przez użytkowników Listy Dyskusyjnej. 

6. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w zamkniętej Liście Dyskusyjnej 

Użytkownik wyraża zgodę na zwrot FDWP wszelkich kosztów, odszkodowań, 

kar etc., do których zapłaty na rzecz osób trzecich lub organów administracji 

zobowiązany może zostać FDWP na skutek umieszczania przez Użytkownika 

postów naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu. 

                                                                

§7 

1. Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich  ustanawia Moderatorów Listy 

Dyskusyjnej, którzy mogą moderować dyskusje i usuwać treści naruszające 
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Regulamin. Moderatorzy mają prawo usuwania każdego postu oraz do usunięci 

danego Użytkownika w przypadku łamania postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

2. Wszelkie uwagi dotyczące działania Listy Dyskusyjnej, wątpliwości i wnioski 

oraz zgłoszenia dotyczące łamania przez Użytkowników postanowień 

Regulaminu należy kierować na adres e- mail: admin@forum-wodociagi.pl 

 

§8 

1. Uczestnictwo w Liście Dyskusyjnej jest dla jej Uczestników całkowicie 

bezpłatne.  

2. FDWP w celu umożliwienia funkcjonowania List Dyskusyjnych i 

finansowania kosztów ich obsługi tj. utrzymania serwerów, informatyków, 

moderatorów itp.  może załączać do Postów banery reklamowe.  

 

§9 

1. Na Liście Dyskusyjnej obowiązuje kultura wypowiedzi. Przez kulturę 

wypowiedzi należy rozumieć odnoszenie się z szacunkiem do pozostałych 

rozmówców oraz ich poglądów. Osoby obrażające innych Użytkowników 

zostaną upomniane, a jeśli upomnienie nie odniesie pożądanego skutku – 

Użytkownik taki zostanie usunięty z Listy Dyskusyjnej. 

2. FDWP jest uprawnione do usunięcia Postów Użytkownika Listy Dyskusyjnej 

oraz do usunięcia Użytkownika List Dyskusyjnych w sytuacji kiedy uzna to za 

wskazane bez wyjaśnienia przyczyn. 

 

§10 

Użytkownicy Listy Dyskusyjnej, dokonując rejestracji o której mowa w § 4, 

wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach 

związanych z uczestnictwem w Liście Dyskusyjnej oraz przesyłania drogą 

elektroniczną informacji handlowych dotyczących szkoleń, konferencji lub 

kursów organizowanych przez Administratora oraz partnerów Administratora  

FDWP informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, podanie 

danych jest dobrowolne, a ponadto Użytkownikowi Listy Dyskusyjnej 

przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. 

 

§11 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Wachowiak, 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PRO-CONSULTING Michał 

WACHOWIAK”, w Gnieźnie przy ul. Stefana Żeromskiego 38 (62-200 

Gniezno), legitymujący się numerem NIP 7842532994 i numerem REGON 

523436480. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych na listach 
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dyskusyjnych znajduje się a www.forum-wodociagi.pl w dziale listy 

dyskusyjne. 

§12 

Wypowiedzi na Liście Dyskusyjnej nie mogą zawierać treści reklamowych. 

Posty napisane głównie z myślą o zareklamowaniu innej strony, produktu czy 

usługi będą kasowane, a autorzy tego typu treści karani będą ostrzeżeniami lub/i 

zablokowaniem/ usunięciem konta Użytkownika.  

 

§13 

1. Odpowiedzialność FDWP: 

a) FDWP nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i 

prawdziwość zamieszczonych na Liście Dyskusyjnej informacji, jak również 

za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników. 

b) FDWP zastrzega, że korzystanie z Listy Dyskusyjnej odbywa się wyłącznie 

na  ryzyko Użytkownika 

c) FDWP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki 

wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem 

Listy Dyskusyjnej. 

d) FDWP nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób 

trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z 

wykorzystaniem danych i informacji zawartych w postach Listy Dyskusyjnej. 

e) FDWP nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na 

Liście Dyskusyjnej bez jego zgody oraz za wynikające z tego tytułu 

roszczenia osób trzecich. 

f) FDWP nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej 

i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika Listy Dyskusyjnej w 

sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. 

g) FDWP nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane 

przez Użytkowników Listy Dyskusyjnej. Treści umieszczane przez 

Użytkowników nie są poglądami i opiniami FDWP. FDWP zastrzega sobie 

jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści 

zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób 

naruszających zasady współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu. 

Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść 

odpowiedzialność karną oraz cywilną względem FDWP Forum bądź innych 

osób trzecich. 

h) FDWP nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego 

przez inne Osoby roszczeń związanych z naruszenia dóbr osobistych lub 

opublikowaniem zdjęć tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi 

wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej 

osoby. 
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§14 

Wszystkie Posty Użytkowników, będą przechowywane w bazie danych oraz w 

archiwum dostępnego na www.forum-wodociagi.pl dla zarejestrowanych 

Uczestników List Dyskusyjnej. Informacje te nie będą podawane bez zgody 

Użytkownika żadnym osobom ani podmiotom trzecim (za wyjątkiem 

upoważnionych do tego organów), jednakże FDWP nie będzie obarczone 

odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych 

danych. 

 

§15 

1. FDWP nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie  List 

Dyskusyjnych wynikłe ze złego stanu i niewłaściwego działania sieci Internet, 

jak również wynikające z działalności innych podmiotów, a także spowodowane 

siłą wyższą. 

2. FDWP zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w funkcjonowaniu List 

Dyskusyjnych wynikających z konieczności naprawy, rozbudowy, zmiany 

konfiguracji, wymiany lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania, 

wypadków losowych itp. 

3. FDWP nie jest odpowiedzialne za niedostępność List Dyskusyjnych wskutek 

problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web 

będą wolne od zakłóceń lub błędów.  

 

§16 

FDWP zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. 

Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej 

www.forum-wodociagi.pl 
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