Niniejsze Warunki Użytkowania są zbiorem reguł i zasad, których przestrzeganie warunkuje
możliwość korzystania z serwisu i jego funkcji.

Definicje
Serwis - platforma udostępniona przez Administratora dla Użytkowników pod adresem www.hlbot.net
Regulamin - zbiór zasad i warunków korzystania z Serwisu.
Administrator - osoba fizyczna (bądź zespół osób) będąca właścicielem Serwisu.
Użytkownik - osoba fizyczna, która ma możliwość rejestracji osobistego Konta.
Konto - zasób użyczany Użytkownikowi przez Administratora w procesie rejestracji.
Funkcje Premium - dostęp do rozbudowanych narzędzi udostępnianych przez Serwis, możliwe do
wykupienia za odpowiednią ilość Tokenów.
Tokeny - wirtualna waluta dostępna dla Użytkowników Serwisu, pozwalająca na odblokowanie Funkcji
Premium.

§ 1. Postanowienia Ogólne
1.1. Warunkiem korzystania z usług Serwisu jest Rejestracja Konta.
1.2. Rejestracja Konta oznacza akceptację Regulaminu i zawartych w nim Warunków Użytkowania.
1.3. Obowiązkiem Użytkownika jest znajomość Warunków Użytkowania, udostępnionych pod
adresem www.hlbot.net/rules
1.4. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu będzie skutkowało blokadą lub usunięciem Konta.
1.5. Administrator ma obowiązek poinformować Użytkownika o wszelkich zmianach w Regulaminie za
pomocą informacji na stronie Serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail.
1.6. Korzystanie z podstawowych usług Serwisu jest w pełni darmowe, a Użytkownik nie jest
zobowiązany do zakupu Tokenów.
1.7. Administrator ma prawo do przerwania działania usług Serwisu z uzasadnionych przyczyn
technicznych lub z powodu wykonywania niezbędnych prac konserwacyjnych bez żadnego
uprzedzenia.
1.8. Użytkownik ma obowiązek utrzymywania swoich danych logowania w całkowitej tajemnicy.
1.9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie włamania na Konto Użytkownika i ich
następstwa.
1.10. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

§ 2. Użytkownik
2.1. Użytkownik rejestrując Konto, ponosi pełną odpowiedzialność za to w jaki sposób jest ono
wykorzystywane.
2.2. Użytkownik podczas rejestracji ustawia swoje osobiste, prywatne dane logowania, które powinny
być wykorzystywane tylko i wyłącznie przez niego, w wyznaczonym do tego miejscu w Serwisie.

2.3. Użytkownik jest zobowiązany do podania poprawnych danych w procesie rejestracji.
Administrator ma możliwość zweryfikować poprawność danych Użytkownika (np. adres e-mail).
2.4. Użytkownik jest zobowiązany posiadać dostęp do adresu e-mail podanego w procesie rejestracji,
gdyż na tej podstawie Administrator weryfikuje właściciela Konta.
2.5. Użytkownik ma obowiązek współpracować z Administratorem i bezzwłocznie poinformować w
przypadku wykrycia błędu lub awarii Serwisu.
2.6. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymywać od działań niekorzystnie wpływających na Serwis.
2.7. Użytkownik ma obowiązek stosować się do zaleceń Administratora.
2.8. Nazwa Użytkownika powinna przestrzegać zasad netykiety. Nie może naruszać jakichkolwiek
praw innych osób oraz Użytkowników. Musi przestrzegać wszelkich norm i powszechnie
akceptowanych obyczajów.
2.9. W przypadku gdy Użytkownik nie przestrzega Warunków Użytkowania, Administrator ma
obowiązek ukarać go odpowiednio do przewinienia.
2.10. Użytkownik ma możliwość w ciągu 14 dni odwołać się od blokady Konta nałożonej przez
Administratora. Po upływie 14 dni nie ma możliwości odblokowania Konta Użytkownika.

§ 3. Administrator
3.1. Administrator ma prawo zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika w przypadku
stwierdzenia nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
3.2. Administrator jest osobą decyzyjną w każdym przypadku. Ustala on Warunki Użytkowania oraz
ma możliwość zmiany zasad, o czym ma obowiązek poinformować Użytkownika.
3.3. Administracja nigdy nie prosi o udostępnienie danych logowania do Konta Użytkownika.
3.4. Administrator ma obowiązek udzielić pomocy każdemu Użytkownikowi np. za pomocą Supportu.
3.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania na Konto Użytkownika, co za tym idzie
Administrator nie jest zobowiązany do udzielenia pomocy w tym kierunku.
3.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkownika.
3.7. Administrator ma prawo do samodzielnego podjęcia decyzji gdy Regulamin nie reguluje zasad
działania w danym przypadku.
3.8. Administrator nie ma obowiązku udostępniać żadnych materiałów dowodowych w przypadku
blokady Konta Użytkownika za działania na szkodę Serwisu.
3.9. Administrator nie ingeruje w ilość posiadanych przez Użytkownika Tokenów.
3.10. Administrator dba o poprawne działanie Serwisu oraz jest odpowiedzialny za przeprowadzanie
prac konserwacyjnych bądź przerw technicznych.

§ 4. Tokeny i funkcje premium
4.1. Zakup Tokenów oraz korzystanie z Funkcji Premium jest całkowicie dobrowolną dotacją wysłaną
przez Użytkownika aby wspomóc Serwis.
4.2. Administrator nie odpowiada za problemy związane z dobrowolną dotacją.
4.3. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z dobrowolną dotacją bądź jej reklamacji,
Użytkownik ma obowiązek skontaktować się bezpośrednio z operatorem płatności poprzez formularz
dostępny na jego stronie www.cashbill.pl
4.4. Administrator nie jest zobowiązany do jakichkolwiek zwrotów kosztów na rzecz Użytkownika w
przypadku zamknięcia Serwisu.
4.5. Użytkownik nie ma prawa żądać jakichkolwiek zwrotów kosztów w przypadku zablokowania
Konta z powodu nieprzestrzegania Warunków Użytkowania.

§ 5. Support
5.1. Support Serwisu znajduje się pod adresem https://hlbot.net/tickets i jest głównym kanałem
kontaktowym między Użytkownikiem, a Administratorem Serwisu.
5.2. Każde zgłoszenie do Supportu należy pisać starannie i z zachowaniem zasad netykiety.
Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy bądź inne niedozwolone treści będą zamykane bez odpowiedzi.
5.3. Administrator ma prawo do zablokowania możliwości wysyłania zgłoszeń na Support przez
Użytkownika bez wcześniejszego upomnienia jeśli nie są one zgodne Regulaminem.
W wypadku, gdy Użytkownik nie stosuje się do zaleceń Administratora i celowo utrudnia jego pracę,
Administrator ma prawo do nałożenia blokady z wcześniejszym poinformowaniem i upomnieniem.

§ 6. Polityka Prywatności
5.1. Niniejsze przepisy określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych
przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.
5.2. Użytkownik poprzez rejestrację Konta wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych
osobowych do celów dla których Serwis został stworzony.
5.3. Serwis wykorzystuje dane udostępnione przez Użytkownika tylko i wyłącznie podczas korzystania
ze strony, logowania, rejestracji, ewentualnie przy zakupie usług płatnych.
5.4. Do wykupienia dodatkowych funkcji premium mogą być wymagane dodatkowe dane, takie jak
pełne imię i nazwisko, adres, numer konta bankowego, e-mail, itp. Podmiotem odpowiedzialnym za
przetwarzanie tych danych jest serwis www.cashbill.pl
5.5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom
trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
5.6. Rejestrując Konto, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z Serwisu.
5.7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może
wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych
osobowych oraz rozwój naszego Serwisu internetowego. Użytkownik zostanie poinformowany o
każdej zmianie za pomocą wiadomości e-mail na adres podany w procesie rejestracji Konta.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Użytkowania.
Administrator powiadomi o tym fakcie Użytkownika poprzez informację na stronie Serwisu
lub poprzez wiadomość e-mail, na adres podany przy rejestracji Konta Użytkownika.
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