Regulamin Serwera Alnoria.pl

§1.Postanowienia Ogólne.

1. Każdy zarejestrowany użytkownik na Alnoria.pl jest zoobowiązany do przestrzegania
regulaminu..

2. Regulamin może w każdej chwili ulec zmianie przez administrację.
3. Gra na serwerze Alnoria.pl jest całkowicie darmowa. Kupowanie bądź wspieranie serwera
poprzez zakup Smoczych Monet jest dobrowolne.

4. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
5. Rozgrywka na serwerze jest całkowicie darmowa.
§2.Prawa i obowiązki administratora.

1. Administrator ma możliwość usunięcia konta, zablokowania, gdy uzna, że użytkownik
działa na szkodę serwera.

2. Administracja serwera zawsze dba o jego dobro.
3. Nikt z administracji nigdy nie poprosi Ciebie o hasło do konta.
4. Administracja serwera nie odpowiada za:
- Włamanie na konto
- Kradzież
- Problemu z zakupem SM ( reklamacje można złożyć na
https://hotpay.pl/reklamacja/ )
- Nikt oprócz głównego administratora nie posiada dostępu do bazy.

5. Administracja serwera nie przywoła oraz nie zrobi eventu na żądanie gracza.
§3.Prawa oraz obowiązki każdego użytkownika.

1. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za swoje zachowanie oraz konto.
2. Każdy gracz musi odpowiedzieć administracji serwera zgodnie z prawdą.
3. Używanie nielegalnego oprogramowania, modów itp jest całkowicie zabronione.
4. Używanie bugów serwera bez zgłoszenia tego administracji skutkuje zablokowaniem
konta.

5. Użytkownikowi zabrania się modyfikowania klienta gry.
6. Użytkownik ma prawo odwołać się od blokady konta.
7. W przypadku znalezienia bugu bądź błędu użytkownik ma obowiązek poinformowania
administracji.

8. Zabrania się reklamowania innego prywatnego serwera na czacie w mieście itp.
9. Użytkownik może handlować wirtualną gotówką bądź kontem za PLN lecz na własną
odpowiedzialność. ( Administracja nie odpowiada za kradzieże tego typu)
10. Zabrania się pisania na czacie gry treści, które mogą obrażać innych, jak i
zawierających wulgaryzmy, treści rasistowskie.
11. Zabronione jest używanie nazwy użytkownika, którą można uznać za próbę

podszywania się pod inną osobę publiczną, osobę z administracji.
12. Administrator ma prawo nałożyć blokadę na konto Użytkownika bez podania
powodu.

§5. Kary oraz ograniczenia na serwerze.

1. Administrator może czasowo bądź na stałe zablokować:
- Konto gracza
- Wysyłanie wiadomości
- Możliwość zarejestrowania nowego konta.
- Osobą odpowiedzialną za długość kary jest administrator.

2. Użytkownik ma całkowity zakaz proszenia bądź negocjowania o zniesienie kary.
3. Każdy zablokowany użytkownik może prosić o dowód za co został zablokowany.
4. Każdy użytkownik ma prawa odwołać się od blokade jeżeli uważa, że została niesłusznie
nałożona.

§6.Dotacje na serwer.

1. Zakup Smoczych Monet jest dobrowolną dotacją
2. W przypadku zamknięcia serwera, administrator nie zwraca dotacji.
3. W przypadku blokady konta użytkownika, administratora nie zwraca dotacji.
4. W przypadku udostępnienia konta oraz kradzieży, administrator nie zwraca dotacji.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za wszelkie problemy związane z zakupem.
6. W razie jakichkolwiek problemów związanych z płatnościami użytkownik ma obowiązek
kontaktować się z serwisem poprzez który dokonywane są płatności. Formularz
reklamacyjny znajdziesz pod linkiem ( https://hotpay.pl/reklamacja/ )

§7. Ochrona danych osobowych.

1. Serwer przetwarza takie dane jak login, adres email, adres IP. Podane przez użytkownika
hasło jest odpowiednio przechowywane oraz odpowiednio szyfrowane.

2. Wszystkie dane oprócz adresu IP są pobierane od użytkownika podczas rejestracji.
3. W przypadku dokonywania płatności Twoje dane są przekazywane firmie HotPay.pl
4. Dane użytkownika mogą zostać usunięte na jego prośbę.
5. Administracja serwera nie sprzedaje ani nie przekazuje danych osobom trzecim.
6. Administracja nigdy nie udostępni Twoich danych osobom trzecim.
§8. Postanowienie ogólne.

1. Powyższy regulamin zawiera zbiór praw, informacji i obowiązków które musi znać każdy
użytkownik serwera.

2. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym
czasie, po uprzednim poinformowaniu o tym użytkowników.

