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POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Właścicielem portalu Openleague.pl jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Grzegórzecki, z siedzibą przy 
Al. Pokoju 16, 31-564 Kraków, NIP 676-17-09-442, REGON 350535158, KRS 0000076760  zwany dalej 

Właścicielem portalu.  
2. Openleague.pl jest portalem wspomagającym kluby i właścicieli obiektów sportowych zwanych dalej 

Organizatorami w prowadzeniu rankingów, statystyk oraz organizacji lig tenisowych dla swoich 
klientów.  

3. Właściciel portalu udziela  organizatorom dostępu do portalu w celu tworzenia własnej ligi tenisowej. 
Portal dostępny jest pod adresem www.openleague.pl 

4. Właściciel portalu umożliwia logowanie do portalu uczestnikom lig zwanych dalej  

Użytkownikami, w celu tworzenia i edycji własnego profilu ligowego. Logowanie do portalu 
udostępnione jest wyłącznie użytkownikom uczestniczącym w lidze, stworzonej przez organizatora, 
korzystającego z pełnego pakietu portalu.  

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU PRZEZ ORGANIZATORÓW LIG 
 

1. W celu korzystania z portalu każdy z organizatorów ligi musi posiadać aktualną licencję na wybrany 
przez siebie pakiet.  

2. Właściciel portalu umożliwia organizatorom korzystanie z dwóch pakietów portalu, pakietu 
podstawowego oraz pakiety rozszerzonego. 

3. Po wykupieniu odpowiedniego pakietu Organizatorzy lig otrzymują od właściciela portalu, dostęp do 
panelu administracyjnego ligi.  

4. Organizatorzy ligi odpowiedzialni są za prawidłowe wprowadzenie do portalu danych osobowych 
uczestników ligi. 

5. Każdy organizator ligi  korzystający z portalu oświadcza, że wprowadzone do portalu dane osobowe 
uczestników ligi zostały zebrane w procesie  rekrutacji do rozgrywek i nie naruszają dóbr osobistych 
tych osób. 

6. Organizator zobowiązany jest do korzystania z portalu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. 
Organizator zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę portalu. Organizator 
nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń portalu, jak 
również nie może wywierać negatywnego wpływu na portal powodując jego uszkodzenie lub 
doprowadzając do jego przeciążenia. 
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7. Organizatorom nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub 
części portalu. 

8. Właściciel portalu oświadcza iż jest administratorem danych osobowych wprowadzonych i 
pozyskanych przez organizatora. 

9. Właściciel portalu oświadcza iż w zakresie ochrony danych osobowych powierzył przetwarzanie oraz  
ochronę danych podmiotowi zewnętrznemu tj. H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, 
na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem w dniu 25.05.2018. 

10. Właściciel Portalu i Organizator zgodnie oświadczają iż znane są im przepisy rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. „W sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” zwanym dalej rozporządzeniem RODO 
oraz, że będą stosować się do ich zapisów w zakresie bezpośrednio odnoszącym się do każdej ze stron 
niniejszej umowy. 

11. Organizator ma obowiązek zgłaszać Właścicielowi Portalu wszelkie naruszenia wynikające z 
przepisów o ochronie danych osobowych użytkowników portalu. 

12. Organizator ma obowiązek, w zakresie danych pozyskanych przez siebie, zabezpieczyć dane osobowe 
użytkowników w taki sposób by nie doszło do ich nieautoryzowanego ujawnienia na rzecz osób i 
podmiotów trzecich. Chodzi tu w szczególności o zabezpieczenia dostępu do komputerów i 
pomieszczeń, w których można uzyskać dostęp do danych osobowych użytkowników. 

13. Organizator ma obowiązek udzielić użytkownikom portalu wszelkich pouczeń dotyczących ich 
uprawnień wynikających z „rozporządzenia RODO”. W szczególności tych dotyczących możliwości 
każdoczesnego żądania usunięcia danych ich edycji bądź możliwości wniesienia sprzeciwu w zakresie 
ich przetwarzania. 

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW 
 

1. Użytkownikiem Portalu openleague.pl może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat 
i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób 
niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na utworzenie Konta. Dokonując 
procesu aktywacji konta osoba niepełnoletnia oświadcza, że posiada zgodę, o której mowa powyżej. 

2. Aktywacja konta użytkownika portalu openleague.pl odbywa się poprzez prawidłowe przejście 
procesu rejestracji. 
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3. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności i treści portalu po prawidłowym zalogowaniu. 
4. Dla użytkowników dostęp do portalu www.openleague.pl jest bezpłatny. Opłacie podlega wpisowe do 

lig organizowanych przez Organizatorów korzystających z portalu www.openleague.pl.  
5. Poprzez rejestrację użytkownik akceptuje Regulamin. 

6. Poprzez Rejestrację użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych 
przy Rejestracji. Właściciel portalu oświadcza iż dane osobowe klientów są chronione przez 
właściciela portalu z uwzględnieniem przepisów dyrektywy RODO o ochronie danych osobowych i nie 
będą udostępniane osobom trzecim bez zgody użytkownika, za wyjątkiem wyrażonym w punkcie 6 i 7. 

7. Imię i nazwisko użytkownika będzie zamieszczane w tabelach oraz statystykach ligi, w której 
użytkownik uczestniczy lub uczestniczył. 

8. Dane osobowe kontaktowe użytkowników (imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail), udostępniane będą 
wyłącznie uczestnikom ligi będących w tej samej grupie co użytkownik i widoczne będą dopiero po 
zalogowaniu w zakładce „moja grupa”. 

9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z portalu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. 
Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę portalu. Użytkownik 
nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń portalu, jak 
również nie może wywierać negatywnego wpływu na portal powodując jego uszkodzenie lub 
doprowadzając do jego przeciążenia. 

10. Użytkownik zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych 
oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez 
jakichkolwiek wezwań ze strony właściciela portalu. 

11. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez użytkownika dobrowolnie. Użytkownik 
wprowadzając dane do portalu oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem 
nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Użytkownika na 
portalu powinny być prawdziwe. Klient powinien powstrzymać się od umieszczenia danych, o których 
mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 
roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).  

12. Zakazane jest umieszczanie na Portalu i Koncie oraz Profilu Użytkownika informacji sprzecznych 
z prawem lub dobrymi obyczajami. Zakazane jest również umieszczanie zdjęć naruszających prawo i 
o charakterze pornograficznym. W razie naruszenia tego punktu właściciel portalu jest uprawniony 
do usunięcia danych albo zdjęcia, czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.  
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13. Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub 
części Portalu. 

14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Portalu oraz 
za treści umieszczone w swoim Profilu. Naruszenie prawa przez Użytkownika podczas korzystania 
z Portalu, zwalnia właściciela portalu z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich. Użytkownik 
zobowiązany jest do pokrycia w stosunku do Właściciela Portalu szkody oraz wszelkich kosztów, jakie 
Właściciel Portalu poniesie w przypadku naruszenia prawa, zasad korzystania z  Portalu lub 
Regulaminu przez Użytkownika.  

PŁATNOŚCI 

1. W serwisie www.openleague.pl są dostępne następujące formy płatności: 

- przelew bankowy 

- płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl 

2. Za dokonanie Opłaty uważa się moment prawidłowego przeprowadzenia płatności przez Klienta za 
pośrednictwem płatności przelewy24 lub przelew elektroniczny.  

3. Wysokość opłat za poszczególne usługi będzie określona każdorazowo w stosownym miejscu na 
stronie www.openleague.pl i z góry jasno określona 

4. Wszelkie zwroty i reklamacje będą rozpatrywane po uprzednim wysłaniu maila na adres e- mailowy: 
liga@grzegorzecki.pl w ciągu 14 dni roboczych liczonych od daty wypłynięcia wniosku 
reklamacyjnego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zmiany regulaminu będą 
publikowane na stronie www.openleague.pl, z zaznaczeniem punktów, których dotyczą zmiany. 

2. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do umieszczania reklam w dowolnym miejscu Portalu, bez 
konieczności wcześniejszego informowania o tym Organizatorów i Użytkowników.  

3. Właściciel portalu będzie dbać o zapewnienie prawidłowej dostępności portalu jak również o jak 
najszybsze i niezwłoczne usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Portalu. 
Organizatorom i Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zapewnienia stałej 
i nieprzerwanej dostępności Portalu. 

 


