
Regulamin i Polityka Prywatności 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem: 

www.sedziowiens.pl prowadzonej przez Komisję Sędziowską w Nowym Sączu przy Okręgowym 

Związku Piłki Nożnej (w skrócie KmS). Korzystając z w/w strony - akceptujesz zasady zawarte w 

Polityce Prywatności i Regulaminie. 

§ 2 

1. W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników naszej strony, wszelkie 

dane osobowe zamieszczone na stronie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem 

strony, w tym dane Użytkowników, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926).  

2. W celu dostosowania treści do potrzeb Użytkowników strona używa tzw. plików 

Cookies. 

§ 3 

Kopiowanie i udostępnianie jakichkolwiek treści ze strony (teksty, zdjęcia, pliki) bez zgody 

Zarządu KmS jest zabronione i będzie oznaczać złamanie niniejszego Regulaminu. 

§ 4 

1. Strona internetowa przeznaczona jest dla sędziów oraz pozostałych osób, które chcą 

zaczerpnąć informacji związanych z Komisją Sędziowską oraz Kolegium Sędziów Nowy 

Sącz. Posiada opcję rejestracji użytkowników przeznaczoną dla czynnych sędziów.  

2. Strona posiada dwa poziomy dostępu:  

1) Dostęp otwarty dla wszystkich użytkowników bez konieczności logowania: sędziów 

czynnych, nieczynnych oraz pozostałych osób nie będących sędziami. Będą w nim 

publikowane wszystkie informacje potrzebne sędziom zrzeszonym w KmS Nowy Sącz 

oraz pozostałym osobom.  

http://www.sedziowiens.pl/


2) Drugi poziom dostępny jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników, po 

zalogowaniu. Będą w nim publikowane komunikaty związane z bieżącą działalnością 

KmS i dotyczące wewnętrznych spraw Komisji. Z tego powodu drugi poziom dostępu 

przeznaczony jest  tylko dla czynnych sędziów, którzy obecnie sędziują. Zarząd KmS 

posiada wyłączne prawo decydowania kto otrzymuje i kto traci dostęp do treści po 

zalogowaniu.  

3) Zarząd KmS ma prawo ograniczyć  dostęp do treści po zalogowaniu sędziom: a) którzy 

zalegają z opłatami na rzecz Komisji Sędziowskiej, Kolegium Sędziów lub OZPN-u; b) w 

stosunku do których toczy się postępowanie dyscyplinarne – do czasu wyjaśnienia. 

§ 5 

Zarząd Komisji Sędziowskiej zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i 

Polityce Prywatności. Aktualny Regulamin i Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby, 

które korzystają ze strony www.sedziowiens.pl. Wyłączne prawo interpretacji niniejszego 

Regulaminu przysługuje Zarządowi Komisji Sędziowskiej. 
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