Regulamin Serwisu Zumi
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Usługa Lokalizator Internetowy Zumi, dostępna pod adresem , www.zumi.pl (dalej: Usługa
lub Serwis Zumi) świadczona jest przez spółkę Onet Spółka Akcyjna, z siedzibą w
Krakowie przy ul. Pilotów 10 (31-462 Kraków) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze
Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000007763, kapitał zakładowy 7 580 648,00.zł (wpłacony w całości), NIP 734-00-09-469,
zwaną dalej Onet S.A.
1. Serwis Zumi działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania
z Serwisu Zumi. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia
czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu.
Korzystając z Serwisu Zumi Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią
Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
W ramach serwisu Zumi udostępniana jest możliwość zamieszczenia opinii i ocen. Szczegóły
w powyższym zakresie określa załącznik nr 1: „Regulamin usługi Opinie i Oceny firm w
Zumi.”

II. DEFINICJE
1. Serwis Zumi - serwis internetowy (www) oferowany przez Onet.pl w domenie:
www.zumi.pl - jest to narzędzie, umożliwiające poszukiwanie i lokalizowanie różnego
rodzaju adresów, obiektów (tj. np. obiektów użyteczności publicznej, firm,
nieruchomości, itp.), na Mapach lub/i Ortofotomapach oraz zapoznanie się z w/w
obiektami poprzez dostępne w Serwisie Zumi Multimedia.
2. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu
Zumi.;
3. Baza Danych - bazy danych wykorzystywane w Serwisie Zumi, obejmujące: „Bazy
Licencjonowane” oznaczające publikowane w Serwisie Zumi bazy danych
dostarczane Onet.pl na podstawie umów licencyjnych przez : Bisnode Polska Sp. z
o.o., Info Veriti Polska Sp. z o.o., IMAGIS S.A., Partnerów Komunikacyjnych
oraz „Bazę Zumi”, w stosunku do której podmiotem praw wyłącznych jest Onet.pl
4. Partner Komunikacyjny - podmiot oferujący usługi transportowe dla ludności
(komunikacja publiczna) w ramach obszaru danej gminy/regionu.
5. Platforma Komunikacyjna - oprogramowanie komputerowe stworzone przez Citynav umożliwiające m. in. wyznaczanie trasy przejazdu komunikacją publiczną w
ramach obszaru danej gminy/regionu oraz sprawdzanie rozkładów jazdy pojazdów
komunikacji publicznej w powyższym zakresie, będące własnością City-nav.
6. Ortofotomapa - mozaika poprawnych geometrycznie i tonalnie obrazów satelitarnych
bądź lotniczych przedstawiona w zdefiniowanym układzie współrzędnych.
Ortofotomapy wykorzystane w Serwisie Zumi stanowią przedmiot praw wyłącznych,
przysługujących Techmex lub MGGP Aero.

7. Mapa - mapa zapisana w postaci wektorowej wraz z towarzyszącymi jej danymi
opisowymi. Mapy wykorzystane w Serwisie Zumi stanowią przedmiot praw
wyłącznych, przysługujących IMAGIS.
8. Trasa - droga na Mapie, wyznaczana automatycznie w Serwisie Zumi po wskazaniu
przez Użytkownika punktu początkowego i końcowego.
9. Multimedia - zdjęcia, Panoramy, ZumiWideo oraz inne narzędzia prezentowane w
Serwisie Zumi.
10. Panorama - ruchoma panorama sferyczna obiektu.
11. ZumiWideo - wizytówka wykonana na zlecenie podmiotu trzeciego (firmy),
zrealizowana w formie 30 lub 60 sekundowego reportażu audiowizualnego.
12. Raport biznesowy - usługa świadczona przez Info Veriti za dodatkową opłatą i na
zasadach określonych w odrębnym regulaminie dostępnym pod adresem
http://www.infoveriti.pl/regulamin.html.Raport zawiera informacje o danym
podmiocie podlegające wpisowi do KRS oraz inne określone przez Info Veriti. Raport
jest dostarczany w formie elektronicznej.
13. Odpis KRS - usługa świadczona przez Info Veriti za dodatkową opłatą i na zasadach
określonych w odrębnym regulaminie dostępnym pod adresem
http://www.infoveriti.pl/regulamin.html , polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi
Aktualnego lub Pełnego Odpisu z KRS. Dokument jest dostarczany w formie skanu
dokumentu urzędowego, wysłanego na wskazany adres e-mail i /lub dokumentu
papierowego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany przez
Użytkownika adres.
14. KRS - Krajowy Rejestr Sądowy - rejestr publiczny, którego strukturę, zawartość,
zasady prowadzenia, aktualizacji reguluje ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r (Dz. U nr
121 poz. 769 z późniejszymi zmianami) o Krajowym Rejestrze Sądowym.
15. Techmex - spółka Techmex S.A. w upadłości z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul.
Partyzantów 71, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod
nr KRS 0000041568, o kapitale zakładowym 8.368.672 zł, posiadająca numer NIP
547-008-59-53.
16. MGGP Aero - spółka MGGP Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul.
Słowackiego 33-37, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział
XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026913, kapitał
zakładowy Spółki: 2 295 000 zł, NIP: 873-125-63-10.
17. Imagis - spółka IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 212/226, 01460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000293705, NIP 522-24-67-014, kapitał zakładowy 3872 tys. zł.
18. Info Veriti - Info Veriti Polska Sp. z o.o. Obsługa Serwisu Internetowego Sp. j. z
siedzibą w Warszawie przy ulicy Badylarskiej 21, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział
XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281199, NIP 522-28-54188
19. City-nav - City-nav Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wrocławska 10, 61-838
Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000315182, z kapitałem zakładowym 50
000,00 PLN, NIP: 778-145-87-13.

20. Bisnode Polska - Bisnode Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102), ul. Jana
Olbrachta 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000228478, kapitał zakładowy Spółki, w całości wpłacony: 1 075 000,00 zł, NIP:
774-28-55-054

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU
1. Serwis Zumi jest narzędziem, umożliwiającym poszukiwanie i lokalizowanie różnego
rodzaju obiektów na Mapach lub/i Ortofotomapach. Wyniki wyszukania prezentowane
są w formie: listy wyników obiektów oznaczonych na Mapie lub/ i Ortofotomapie
wizytówki zawierającej szczegółowe informacje na temat obiektu
2. Użytkownik ma możliwość wyznaczenia Trasy
3. Zalogowany Użytkownik – oznaczający użytkownika, który jest zalogowany do Konta
Onet https://konto.onet.pl – ma możliwość aktualizowania danych przedsiębiorcy do
Bazy Zumi, przy użyciu dostępnych w Serwisie Zumi formularzy w zakładce „Dodaj
firmę” http://aktualizacja.onet.pl/zumi/1,zglos_firme_info.html, oświadczając, że: (I)
wyraża zgodę na umieszczenie przez Onet.pl na stronach www.zumi.pl, materiałów i
informacji o reprezentowanym przez niego podmiocie oraz udziela zgody na
przetwarzanie i wykorzystanie tych danych, w tym jego danych osobowych, przez
Onet.pl jako administratora danych osobowych w celu należytej organizacji Serwisu
Zumi.pl, w tym świadczenia odpowiednich usług drogą elektroniczną, oraz przez
podmioty związane umową z Onet.pl na korzystanie z Bazy Zumi; (II) jest
poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz o prawie
do ich poprawiania, jak również o dobrowolności podania tych danych; (III) jest
umocowany do złożenia tegoż oświadczenia w imieniu podmiotu, którego dane
podaje; (IV) podane przez niego informacje oraz materiały są prawdziwe, nie
zawierają treści i elementów niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami oraz
posiada stosowne prawa autorskie umożliwiające ich wykorzystanie i prezentację
stosownie do tegoż oświadczenia i zawartej umowy z Onet.pl, a ich prezentacja nie
narusza praw osób trzecich; (V) zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z
roszczeniami w stosunku do Onet.pl przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw
przez wykorzystanie przekazanych przez niego danych, przejmie na siebie koszty
ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz
zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań; (VI) Zalogowany
Użytkownik może odrębnie udzielić zgody na przetwarzanie udostępnionych przez
niego danych, w tym danych osobowych, w celu marketingowym, w tym na
otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, wysłanej przez Onet.pl w
imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych lub inne podmioty
korzystające z Bazy Zumi na podstawie aktualnych umów.
4. Serwis Zumi korzysta z: Baz Licencjonowanych, Bazy Zumi, Map (map
wektorowych, których dostawcą jest Spółka Imagis Sp. z o.o.); Ortofotomapy (której
dostawcą jest Spółka Techmex S.A. oraz Spółka MGGP Aero Sp. z o.o.)
5. W odniesieniu do Baz Licencjonowanych dostarczonych przez podmioty wskazane w
Regulaminie (pkt II.3) - Bisnode Polska Sp. z o.o., Info Veriti Polska Sp. z o.o.,
administratorami danych osobowych przedsiębiorców zawartych w tych bazach
danych są odpowiednie podmioty, którym przysługują prawa wyłączne do tychże baz
danych; Onet.pl prezentuje w Serwisie Zumi.pl dane z Baz Licencjonowanych na
podstawie udzielonych licencji na korzystanie z Baz Licencjonowanych.

6. W przypadku Bazy Zumi - administratorem danych osobowych przedsiębiorców
będących osobami fizycznymi oraz osób kontaktowych, reprezentujących danego
przedsiębiorcę jest Onet.pl, i przetwarza on: (I) dane zgłoszone do Bazy Zumi przez
Zalogowanego Użytkownika reprezentującego zgłaszanego przedsiębiorcę (zgodnie z
pkt III.3 Regulaminu poprzez usługę Serwisu Zumi „Dodaj Firmę” (II) dane
udostępnione publicznie przez przedsiębiorców, (III) dane przekazane Onet.pl przez
przedsiębiorcę w celu realizacji określonych usług Serwisu Zumi (usługi reklamowe),
(IV) dane przedsiębiorców zgłoszone przez Użytkownika , po uprzedniej weryfikacji
ze zgłoszonym przez Użytkownika przedsiębiorcą. Onet.pl przetwarza dane wskazane
powyżej w celu należytej organizacji Serwisu Zumi.pl, w tym świadczenia
odpowiednich usług drogą elektroniczną, oraz przez podmioty związane umową z
Onet.pl na korzystanie z Bazy Zumi, w szczególności w zakresie publikacji w
Serwisie Zumi oraz - w razie udzielenia przez Użytkownika zgody w celu
marketingowym.
7. W Serwisie Zumi oferowane są produkty reklamowe. Zasady korzystania z produktów
reklamowych oraz ceny tych produktów regulowane są w odrębnych Regulaminach.
Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie reklam równolegle z publikacją danych
podanych przez Użytkownika. Reklamy te publikowane będą bez ingerencji w treść
danych dodanych przez Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam
od tych treści.
8. W Serwisie Zumi oferowane są usługi Info Veriti, takie jak Raport biznesowy i Odpis
KRS.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Użytkownikowi korzystającemu z Bazy Danych w ramach Serwisu Zumi zabrania się
pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub istotnej co
do jakości lub ilości części Bazy Danych. Użytkownik nie może w sposób
systematyczny i powtarzający się pobierać lub wtórnie wykorzystywać zawartości
Bazy Danych.
2. Użytkownik akceptuje to, że Ortofotomapa stanowi przedmiot praw wyłącznych,
przysługujących Techmex lub MGGP Aero, a Mapy przedmiot praw wyłącznych
przysługujących Imagis.
3. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystania Bazy Danych, Map, wygenerowanych
Tras, Ortofotomapy i informacji wygenerowanych przy wykorzystaniu Platformy
Komunikacyjnej bez względu na sposób wykorzystania, w celach innych niż
informacyjne i na własny użytek osobisty, tj. w szczególności nie może ich: powielać,
kopiować, udostępniać stronom trzecim (w tym publikować na własnej stronie www)
oraz wykorzystywać w celu prowadzenia działalności zarobkowej lub uzyskania
innych korzyści majątkowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie
działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z Serwisu
Zumi określonych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności działania mające na
celu obejście warunków zabezpieczenia Ortofotomapy oraz Map przed
udostępnianiem i kopiowaniem stanowią naruszenie prawa oraz postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. Użytkownik ma prawo przesłania informacji o brakujących lub błędnych danych w
Bazie Danych Serwisu Zumi lub zawiadamiania o ewentualnym naruszeniu dóbr
osobistych Użytkownika w związku z prezentowanymi w Serwisie Zumi

Multimediami. Informacja taka lub zawiadomienie powinny być przesłane przy
pomocy stosownego formularza zamieszczonego w odpowiedniej zakładce Serwisu
Zumi lub w inny sposób opisany w Serwisie Zumi. Po otrzymaniu informacji lub
zawiadomienia o których mowa powyżej, Onet.pl dołoży należytej staranności w celu
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Przekazanie informacji w podstawowym zakresie lub
zawiadomienia , w formacie zgodnej z formularzem i w odpowiednich zakładkach jest
bezpłatne, natomiast zamieszczanie w Serwisie Zumi informacji rozszerzonych bądź
reklam reguluje regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi zamieszczony pod adresem
dla zamówień do 31.12.2013
http://ocdn.eu/zumid/zumi_docs/Regulamin_emisji_Zumi_13.12.11.pdf, dla
zamówień po 01.01.2014
http://ocdn.eu/zumid/zumi_docs/Regulamin_emisji_reklam_w_serwisie_Zumi.pdf, dla
zamówień po 15.03.2017
http://ocdn.eu/zumid/zumi_docs/Regulamin_emisji_reklam_w_serwisie_Zumi_15_03
_17.pdf dla zamówień po 12.06.2017
http://ocdn.eu/zumid/zumi_docs/Regulamin_emisji_reklam_w_serwisie_Zumi_12_06
_17.pdf
5. Onet.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
a) poprawność i aktualność danych zawartych w Bazie Danych, na Mapach i
Ortofotomapie wykorzystywanych w Serwisie Zumi i uzyskanych przy wykorzystaniu
Platformy Komunikacyjnej oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów;
b) decyzje lub działania jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych
w Serwisie Zumi;
c) niewłaściwe i nie zawinione przez Onet.pl działanie mechanizmów Serwisu Zumi;
d) dane publikowane w Bazie Danych, pochodzące i aktualizowane przez podmioty
posiadające prawa do Bazy Danych.
e) zawartość Ortofotomapy oraz Map
f) informacje wygenerowane przy wykorzystaniu Platformy Komunikacyjnej.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu Zumi wszelkich treści o
charakterze bezprawnym.
7. Onet.pl ma prawo:
a) do odrzucenia zmian w Bazie Danych zaproponowanych przez Użytkownika, jeśli
nie przejdą one pomyślnie procesu ich weryfikacji zgodnie z procedurą określoną
przez Onet.pl;
b) do zawieszenia działania Serwisu Zumi z istotnych przyczyn w dowolnym
momencie.
c) usunięcia danych zawartych w Bazie Danych według własnego uznania.
V. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Onet informuje, iż podczas korzystania z Portalu Onet w komputerze Użytkownika
zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”)
lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest
konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Onet. W plikach "cookies"
znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w
szczególności tych wymagających autoryzacji.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą
plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania
Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy
dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności
Grupy Onet.pl dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie
http://ofirmie.onet.pl/polityka-prywatnosci.
4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu Zumi zgodnie z
obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi,
postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety.
5. W ramach Serwisu Zumi Użytkownikowi udostępniana jest możliwość geolokalizacji
na Mapach i Ortofotomapach polegającą na określeniu pozycji geograficznej
Użytkownika w momencie korzystania przez niego z Serwisu Zumi. Geolokalizacja
dokonywana jest wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, w oparciu o ustawienia
przeglądarki. W celu wyłączenia działania geolokalizacji konieczne jest
wyczyszczenie cache’a przeglądarki (dane przeglądarki) celem usunięcia plików
cookie z komputera: a) Aby usunąć pliki cookie z przeglądarki Firefox: Z menu
„Narzędzia” należy wybrać „Wyczyść historię przeglądania”. Na liście szczegółów
należy zaznaczyć pole „Ciasteczka” i kliknąć przycisk „Wyczyść teraz”.
b) Aby usunąć pliki cookie z przeglądarki Internet Explorer: Z menu „Narzędzia”
należy wybrać „Usuń historię przeglądania”. Na liście należy zaznaczyć pole „Pliki
cookie” i kliknąć przycisk „Usuń”.
c) Aby usunąć pliki cookie z przeglądarki Opera: W opcjach przeglądarki należy
wejść na zakładkę „Dla zaawansowanych” i kliknąć przycisk „Wyczyść dane
przeglądarki”. Należy zaznaczyć pole „Usuń pliki cookie i inne dane witryn” i kliknąć
przycisk „Wyczyść dane przeglądarki”
6. Geolokalizacja dokonywana jest w oparciu o numer IP, sygnały GPS urządzenia
Użytkownika lub dane z czujników urządzenia Użytkownika, dotyczące m.in.
pobliskich punktów dostępu do sieci Wi-Fi czy stacji bazowych sieci komórkowej.
7. Onet.pl przetwarza dane geolokalizacyjne Użytkowników w przypadku wyrażenia
przez tych Użytkowników zgody na geolokalizacje stosownie do zapisów ust. 5
powyżej. Dane o których mowa w punkcie powyżej są wykorzystywane przez Onet.pl
do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z
którego następuje połączenie). Onet na podstawie uzyskanych informacji może
sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim.
Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych
Użytkowników i ich geolokalizacji.

VI. REKLAMACJE
1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach
związanych z funkcjonowaniem Serwisu Zumi.
Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres lokalizator@onet.pl lub listownie na
adres: Grupa Onet.pl S.A., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków.
1. Onet.pl rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
2. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez
Użytkownika w reklamacji.

3. Onet.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 w przypadku,
gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody
z przyczyn niezależnych od Onet.pl (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Onet.pl
ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od
Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika
każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
4. Onet nie odpowiada za sposób świadczenia Usług Info Veriti. tj, udostępniania
Raportu Biznesowego i Odpisów KRS. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji
Zamówień powinny być kierowane do Info Veriti zgodnie z regulaminem tej usługi
dostępnym na stronie www.infoveriti.pl/regulamin.html.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Onet.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i
administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Zumi w sposób
sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Onet.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika
spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności
włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie,
zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Zumi prosimy kierować
na adres: zumi@zumi.pl
4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego
Regulaminu proszę kierować na adres: zumi@zumi.pl
5. Do korzystania z usługi konieczne jest posiadanie komputera klasy PC z dostępem do
Internetu, wyposażonego z przeglądarkę internetową typu Internet Explorer 5.5 lub
porównywalną.

VIII. ZMIANY REGULAMINU
1. Onet.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego
Regulaminu z istotnych przyczyn.
2. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie Onet.pl pod adresem
http://ocdn.eu/zumid/zumi_docs/Regulamin%20Serwisu%20Zumi.pdf.
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien
powstrzymać się od korzystania z Serwisu Zumi.

