Regulamin projektu i strony Internetowej e-Transfery.org
1. Strona Internetowa projektu
a) Rejestracja
Utworzenie nowego konta w serwisie jest bezpłatne. Każdy użytkownik po dokonaniu rejestracji, otrzymuje na swój
adres poczty elektronicznej, podanej podczas procesu zakładania konta link oraz kod aktywacyjny. Dokonanie
aktywacji jest również bezpłatne. Konto w serwisie, umożliwia użytkownikowi korzystanie z panelu. Panel ten,
podzielony został na trzy odrębne części. Każda z części przeznaczona jest dla innego rodzaju konta. Wyróżniamy trzy
rodzaje konta:
- konto zawodnika
- konto trenera
- konto pośrednika transferowego
Zakładając konto w serwisie, użytkownik zgadza się z zapisami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz
rozdziale w nim zawartym na temat RODO. Usunięcie konta oraz cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
jest możliwe i dokonać tego można w dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
Zakładając nowe konto, użytkownik zgadza się na publikacje danych wrażliwych na wewnętrznej giełdzie oraz w
innych modułach zawartych na stronie. Użytkownik zgadza się na korzystanie z danych personalnych i publikacje ich
(tj. imię, nazwisko, miejscowość, wiek itd.) w celach publikacyjnych (np. artykuły). Zgadza się również na publikacje
danych profilowanych (strony profilowe w panelu użytkownika, rankingi oraz giełda wewnętrzna i współpracujące z
nią moduły wewnątrz projektu) i możliwość używania danych personalnych w celach promocji profilu użytkownika
przed podmiotami z którymi współpracujemy w ramach projektu e-Transfery.org (w tym również skauci, pośrednicy
transferowi, agenci piłkarscy i inni zainteresowani współpracujący z projektem e-Transfery.org).
Każdy z użytkowników ma możliwość wglądu, edycji i usunięcia swoich danych oraz możliwość wycofania zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych. Cofnięcie zgody, jest równoznaczne z
koniecznością usunięcia konta z serwisu oraz zakończeniem współpracy.
Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość wysyłania wiadomości elektronicznych (e-mail) na adres
podany przez użytkownika podczas zakładania konta.
Opisy profilów, dane wrażliwe, załączone zdjęcie podczas rejestracji lub przesłane drogą elektroniczną zdjęcie
profilowe oraz inne dane podawane podczas rejestracji konta przez użytkownika, są własnością osobistą użytkownika.
Administrator nie odpowiada za opisy i dane publikowane przez użytkowników serwisu. Każde zgłoszone roszczenie
dotyczące nieetycznych zachowań, plagiatu lub innych działań, zostanie zweryfikowane przez administratora serwisu
lub moderatora strony w celu złagodzenia lub zażegnania powstałego problemu.
b) Korzystanie z serwisu
Treści zawarte na stronie głównej projektu e-Transfery.org oraz wszystkie artykuły, podstrony, wewnętrzna giełda,
panel użytkownika i inne moduły, nie wymagają uiszczania opłaty za korzystanie z tych treści. Niektóry treści są
przeznaczone tylko dla użytkowników portalu, którzy posiadają aktywne konto w serwisie. Są to między innymi giełda
wewnętrzna i panel użytkownika.
Usługi oferowane wewnątrz giełdy piłkarskiej, zwartej w panelu użytkownika reguluje, odrębny regulamin wewnętrzny
widniejący przy naszej giełdzie na stronie Internetowej. Wszystkie zasady współpracy, umowa oraz informacje na temat
naszych usług, można znaleźć na stronie panelu po zalogowaniu się na swoje konto.

2. Konta
a) Konto zawodnika
Konto zawodnika jest przeznaczone dla każdego użytkownika zainteresowanego usługami oferowanymi w ramach
projektu e-Transfery.org. Jest to bezpłatne konto, które daje dostęp do rankingów, wewnętrznej giełdy piłkarskiej oraz
modułów współpracujących z naszą wewnętrzną giełdą.
b) Konto trenera
Konto trenera jest przeznaczone dla każdego użytkownika, który jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w
ramach naszego projektu e-Transfery.org i akceptuje nasz system pracy z zawodnikami. Jest to bezpłatne konto, które
daje dostęp do rankingów, wewnętrznej giełdy piłkarskiej oraz modułów współpracujących z naszą wewnętrzną giełdą.
c) Konto pośrednika transferowego
Konto pośrednika transferowego przeznaczone jest dla każdego użytkownika, który jest zainteresowany nawiązaniem
współpracy w zakresie reprezentowania zawodników, którzy korzystają z naszej wewnętrznej giełdy piłkarskiej.
Współprace pomiędzy pośrednikami transferowymi i zawodnikami są zawierane na podstawie obustronnego
porozumienia z zachowaniem pośrednictwa naszego projektu e-Transfery.org. Jest to bezpłatne konto, które daje dostęp
do rankingów, wewnętrznej giełdy piłkarskiej oraz modułów współpracujących z naszą wewnętrzną giełdą.

