
REGULAMIN 
korzystania z serwisu 

FIFASite.pl 
 

1. Postanowienia ogólne 
1. Wydawcą serwisu jest Administrator Techniczny FIFASite.pl. Serwis jest umieszczony 
pod adresem URL: https://fifasite.pl/. Jest On również Administratorem wszystkich danych 
strony głównej jak i forum. 
2.  Wymagania techniczne odnośnie korzystania z serwisu:  

a) połączenie z siecią, 
b) posiadanie przeglądarki internetowej 
c) posiadanie komputera/laptopa/telefonu komórkowego/tabletu 

3. Wydawca serwisu internetowego oraz Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody/kłamstwa lub oszustwa dokonane przez Użytkowników FIFASite.pl. 
4. Ważne definicje: 

a) Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu/forum. 
b) Redakcja - osoby odpowiedzialne za treści pojawiające się na stronie głównej oraz 

porządek na forum dyskusyjnym FIFASite.pl. 
c) Forum dyskusyjne - przeniesiona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, 

która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych 
zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej. 

5. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane 
osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Konsumentom przysługują uprawnienia 
przyznane im w poszczególnych przepisach RODO ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 
1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności 
użytkowników Serwisu są zawarte w informacji “Polityka prywatności” 
6. Korzystanie z serwisu automatycznie równa się z akceptacją regulaminu. 
7. Regulamin jest własnością portalu FIFASite.pl. Jego kopiowanie jest zabronione.  
8. Stanowiska oraz członków redakcji można sprawdzić w zakładce Stanowiska na stronie 
głównej. 
9. Aktualizacja regulaminu może nastąpić w każdej chwili. 
 
 

https://fifasite.pl/


 
 

2. Serwis 
1. Celem serwisu jest informowanie wszystkich graczy, miłośników i nie tylko o nowościach 
i najważniejszych informacjach z gier serii FIFA. FIFASite.pl organizuje również turnieje 
eSportowe, których opis jest w punkcie 4. eSport. 
2. Serwis FIFASite.pl w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają 
ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); 
ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402);  

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 
nr 153 poz.1503). 
3. Korzystanie z serwisu internetowego/forum itd. jest w pełni darmowe i dostępne dla 
każdego użytkownika sieci Internet. 
4. Rejestracja kont na portalu jest niemożliwa, lecz konto można założyć na forum 
dyskusyjnym o którym mowa w punkcie 3. Forum. 
5. Dozwolone jest komentowanie treści dodawanych przez redakcję portalu na stronie 
głównej, lecz zabronione jest: 

a) obrażanie redaktorów, innych użytkowników sieci 
b) wulgarne, niekulturalne słownictwo, 
c) reklamowanie innych serwisów, kanałów YouTube, Discord itd. 

6. Kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej jest zabronione. W celu 
pozyskania informacji i zgody na kopiowanie treści należy zgłosić się pod adres e-mail: 
yoohoo@fifasite.pl.  
7. Działanie na szkodę serwisu jest SUROWO ZABRONIONE. 
8. W przypadku rezygnacji, odwołania, śmierci: 
a) Redaktora naczelnego: 
- funkcję tą pełni zarząd FIFASite.pl do momentu wybrania Redaktora Naczelnego, 
- zostaje on wykreślony ze strony redakcyjnej a na jej miejsce zostaje wpisane “p.o. Zarząd 
FIFASite.pl”, 
- prywatny mail byłego redaktora naczelnego zostanie wyczyszczony i przekazany nowemu 
Następcy (rednacz@fifasite.pl) 
9. Zgłoszenia, propozycje współpracy przyjmowane są na mail: yoohoo@fifasite.pl oraz na 
Fanpage na Facebooku. 
10. Formą kontaktu z Administratorami jest zakładka Kontakt. 

10.1. Odbiorcą wiadomości z formularza kontaktowego jest Z-ca. Redaktora 
Naczelnego. 

10.2. Prosimy, aby korzystać z formularza, gdy: 
a) wykryje się błąd na stronie, 
b) ma się propozycję współpracy, 
c) aplikuje się na Newsmana/Patchmakera. 
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3. Forum 

1. Forum ma na celu zrzeszyć miłośników FIFA, aby Ci mogli porozmawiać i 
przedyskutować między sobą problemy, uwagi itd. na temat gier serii FIFA. 
2. Forum znajduje się pod linkiem: https://fifasite.pl/forum/ 
3. Porządku na forum dyskusyjnym pilnują Moderatorzy. 
4. Na forum zabronione jest: 

a) używanie wulgaryzmów, 
b) pisanie dwóch postów pod rząd, 
c) obrażanie użytkowników i redakcji, 
d) handel kontami, 
e) wysyłanie plików zawierających wirusa itd. 
f) reklamowanie i działanie na szkodę FIFASite.pl 

5. Moderator ma prawo ukarać użytkownika za złamanie powyższych zakazów w kilku 
formach: 

a) ostrzeżenie - najłagodniejszy rodzaj kary na forum FIFASite.pl, od 50% ostrzeżeń 
użytkownik nie może pisać postów. 

b) ban czasowy - może zostać nałożony na czas od 6 godzin do 6 miesięcy.  
c) ban na zawsze - najsurowszy rodzaj kary stosowany na forum, nie można się od niego 

odwołać - stosowany w wyjątkowych przypadkach. 
6. Moderator ma prawo ukarać użytkownika za coś, czego nie ma w regulaminie.  
7. Rejestracja na forum wiąże się z akceptacją regulaminu. 
 

  
4. eSport 

1.  Na FIFASite.pl organizowane są turnieje eSportowe w grze FIFA 20.  
2. Opiekę nad członkami eSport (admin teamu) sprawuje Opiekun eSport. 
3. Regulaminy oraz dokumenty dot. turniejów dodawane są na forum oraz w zakładce 
Zarządzenia na str. głównej. 
4. Członków eSport można zobaczyć w zakładce Stanowiska na str. głównej.  
 

5. Zarządzenia i akty 
1. W podstronie Zarządzenia publikowane są zarządzenia i akty, mające na celu 
dokumentację serwisu. Pełni to funkcję mini dziennika dla FIFASite.pl  
2. Są wyznaczone stanowiska mogące publikować takowe zarządzenia. Są to: 

a) członek zarządu kierownictwa serwisu,  
b) opiekun eSport, 
c) administrator forum. 

3. Zarządzenia publikuje osoba, do której należy dokumentacja swojego działu (np. eSport). 
Jednak jeżeli np. opiekun eSport nie może wykonać zarządzenia, ma prawo do 
wyznaczenia/poproszenia osoby, która napisze zarządzenie w jej imieniu. 

https://fifasite.pl/forum/


4. Opublikować/wykonać za kogoś zarządzenie może jedynie:  
a) członek zarządu kierownictwa serwisu,  
b) osoba będąca na stanowisku podległym (np. eSport) 

 
6. Postanowienia końcowe 

1. FIFASite.pl zastrzega sobie możliwość tymczasowego wyłączenia portalu w związku z 
przerwami technicznymi oraz wprowadzaniem nowych funkcjonalności dla dobra portalu.  
2. Wszelkie pytania i błędy należy zgłaszać administratorowi lub redaktorowi naczelnemu 
(stanowiska i kontakty w zakładce stanowiska) 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji i może ulec zmianie w każdej chwili. 
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