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§1. RODO
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Dane osobowe zbierane przez UPMC.pl za pośrednictwem Serwisu Internetowego są
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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), zwane również RODO.
Administratorem Twoich danych osobowych jest UPMC.pl.
Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu, serwera TeamSpeak, serwera Minecraft,
oraz serwera Discord mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP
przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa
domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Twoje dane osobowe zgodnie z art. 6, ust.1, pkt.a) ogólnego Rozporządzenia 2016/679
przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach bezproblemowego korzystania z usług UPMC.pl,
weryfikacji konta użytkownika oraz dokonywania płatności w sklepie internetowym.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym użytkownikom oraz osobom trzecim.
Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania.
Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich usunięcia, sprostowania
(poprawiania), ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Twoich danych
osobowych, przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych.
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§2. PŁATNOŚCI
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

Niniejszy regulamin zawiera zakres oraz warunki usług zapewnianych przez UPMC.pl
UPMC.pl świadczy usługi odbanowania, nadawania rang oraz przedmiotów do konta użytkownika
na serwerze Minecraft o adresie upmc.pl.
Zakupione i zrealizowane usługi nie podlegają zwrotowi.
Usługi realizowane są do 30 minut po dokonaniu wpłaty.
W przypadku problemów z płatnością lub nieotrzymaniu zakupionej usługi sprawy należy
kierować do administracji serwera na serwerze Discord (discord.upmc.pl) bądź na adres mailowy
upmc.pl@gmail.com.
UPMC.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracenie zakupionych usług w wyniku m.in włamania
na konto użytkownika z jego winy lub też udostępnienia konta osobom trzecim.
UPMC.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług w sklepie internetowym.
Płatności obsługuje firma CashBill S.A.
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§3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

3.11.
3.12.
3.13.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
Wszystkie zamieszczone treści są własnością UPMC.pl. Kopiowanie bądź wykorzystywanie ich bez
zgody administracji w celach prywatnych lub niezwiązanych z serwerem jest surowo zabronione.
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej polskiej, sprawca może zostać pociągnięty do
odpowiedzialności karnej, a pokrzywdzony może domagać się odszkodowania.
Zabrania się publicznego oraz prywatnego ujawniania czyichś danych osobowych.
Zabrania się wysyłania niepożądanych bądź niebezpiecznych linków, jak i również zaproszeń do
platform niezwiązanych z serwerem UPMC.pl.
Zabronione jest podszywanie się pod innych użytkowników.
Administracja ma prawo ukarać użytkownika za czyny niewymienione w regulaminie.
Bądź miły i uprzejmy, a także traktuj innych użytkowników z szacunkiem.
Administracja nie musi okazywać dowodów, które wpłynęły na karę użytkownika.
Każdy użytkownik ma prawo odwołać się od nałożonej kary przez Administrację w ciągu 5 dni od
otrzymania kary.
Do kontaktu z administracją gracz może wykorzystać:
3.10.1. Komendę /helpop
3.10.2. Chat na serwerze Minecraft
3.10.3. Serwer discord (http://discord.upmc.pl)
3.10.4. FanPage serwera (fb.com/UPMCpl)
3.10.5. Do kontaktu z Wyższą Administracją adres e-mail upmc.pl@gmail.com
Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na bycie sprawdzanym przez administrację. W takiej
sytuacji konto podejrzanego zostanie zablokowane na 10 dni.
Administracja nigdy nie prosi użytkownika o podanie danych osobowych, poufnych ani danych do
logowania do jakichkolwiek serwisów internetowych.
W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, na serwerze Discord UPMC.pl
pojawi się stosowna informacja.
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§4. SERWER MINECRAFT
1. Gracze
4.1.1. Zakaz obrażania, nękania oraz naśmiewania się z innych.
4.1.2. Zakaz ustawiania wulgarnych bądź obraźliwych nicków, skinów, nazw wysp oraz warpów.
4.1.3. Każdy gracz sam odpowiada za swoją wyspę. Dodając innych do wyspy bądź dając graczom
tymczasowy dostęp do wykonywania poszczególnych czynności, musisz być świadomy/a szkód,
które może wyrządzić.
4.1.4. Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto. W przypadku, gdy z jednego adresu IP korzysta
więcej niż jedna osoba, należy niezwłocznie zgłosić to administracji.
4.1.5. Zakaz zaśmiecania rynku zbędnymi aukcjami bądź wystawiania przedmiotów za bardzo
wygórowaną cenę. Jeśli chcesz podarować graczowi jakiś przedmiot, użyj komendy /wymiana.
4.1.6. Zakaz podstępnego zabijania graczy na wyspie.
4.1.7. Zakaz wykorzystywania błędów gry.
4.1.8. Zakaz używania wszelkich wspomagaczy oraz programów trzecich, które są celowo stosowane dla
uzyskania ułatwień rozgrywki w danej chwili nieosiągalnych w sposób niewymagający ich
zastosowania, na przykład TinyTask, Resilience, Impact, Prometheus itp.
4.1.9. Zakaz nadmiernego wyłudzania przedmiotów oraz pieniędzy od innych graczy.
4.1.10. Każdy gracz zobowiązany jest do zgłoszenia osoby łamiącej regulamin używając komendy /zglos.

2. Chat
4.2.1. Zakaz nadużywania możliwości formatowania tekstu na czacie publicznym..
4.2.2. Zakaz spamowania, floodowania oraz nadużywania CapsLock'a.
4.2.3. Zakaz poruszania tematów politycznych, religijnych, niecenzuralnych, pornograficznych oraz
nieetycznych.
4.2.4. Zakaz nadmiernego używania wulgaryzmów.
4.2.5. Zakaz reklamowania jakichkolwiek serwerów niezwiązanych z UPMC.pl.
4.2.6. Regulamin chatu dotyczy również prywatnych wiadomości (/msg).

3. Administracja
4.3.1. Administracja nie odpowiada za przedmioty utracone w skutek kradzieży konta, wymian
pomiędzy graczami itp.
4.3.2. Administracja ma prawo wymagać zainstalowania programu Discord w celu wykrycia, że
podejrzany korzystał z niedozwolonych modyfikacji podczas rozgrywki na serwerze UPMC.pl.
4.3.3. Administracja ma prawo wymagać gracza w każdej chwili o udostępnienie ekranu/screenów oraz
przejrzenia wskazanych plików, które mogą zawierać potencjalne wspomagacze/cheaty, jeśli
podejrzewa, że użytkownik takowych używa. Nie może jednak żądać wchodzenia w foldery i
przeglądania plików zawierających treści prywatne lub szczególnie chronione.
4.3.4. Jeśli używanie niedozwolonych modyfikacji przez gracza jest oczywiste i widoczne gołym okiem,
administracja ma prawo ukarać gracza bez wcześniejszego sprawdzania go.
4.3.5. Administracja zastrzega sobie prawo do wymierzania kar za przewinienia wykraczające poza
regulamin i taryfikator jeśli szkodzą one serwerowi jak i jego użytkownikom.
4.3.6. Administracja ma prawo do wprowadzania drobnych zmian i poprawek do regulaminu bez
konieczności informowania o nich graczy.
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4.3.7. Administracja ma prawo nakazać usunięcie lub zmniejszenie budowli lub innych bytów, które
powodują lagi lub inne problemy. Jeśli użytkownik nie wykona tego w określonym czasie lub
deklaruje, że tego nie zrobi, administracja ma prawo do usunięcia budowli bez dania
rekompensaty. Administracja nie ma obowiązku wypłacenia rekompensaty, nawet jeśli problem
został rozwiązany polubownie.
4.3.8. Administracja ma bezwzględny zakaz nadużywania swoich przywilejów, komend, permisji.
4.3.9. W przypadku gdy członek Administracji serwera złamie regulamin lub nie będzie wykonywać
obowiązków jakie do niego należą może zostać on upomniany, zdegradowany lub zbanowany.

§5. SERWER DISCORD
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Wszystkie kanały na serwerze należy wykorzystywać tylko i wyłącznie w celach do których służy
dany kanał.
Zababrania się nadmiernego spamowania (emoji, załączniki, wziamnki, linki itp.)
Zabrania się nadmiernego używania CapsLocka oraz wulgaryzmów.
Aby oznaczenie danej osoby było możliwe, co najmniej dwa pierwsze znaki nicku użytkownika nie
mogą być znakami specjalnymi.
Zabrania się obrażania innych użytkowników serwera.
Zakazane jest poruszanie tematów politycznych.
Zakazane jest nawoływanie do nienawiści ze względu różnic narodowościowych, etnicznych,
rasowych bądź wyznaniowych.
Zabrania się krzyczenia, piszczenia bądź utrudniania rozmowy na kanałach głosowych.
Zabronione jest wykorzystywanie błędów na własną lub czyjąś korzyść. Wszystkie błędy należy
niezwłocznie zgłaszać do administracji serwera.
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§6. TARYFIKATOR KAR
1. Serwer Minecraft
Pkt.

5.1.1

5.1.2

5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.2.1
5.2.2

5.2.3

5.2.4
5.2.5

Przewinienie
Obrażanie, nękanie
oraz naśmiewanie się
z innych
Ustawienie
wulgarnych bądź
obraźliwych nicków,
skinów, nazw wysp
oraz warpów
Multikonto
Zaśmiecanie rynku
bezsensowymi
aukcjami
Podstępne zabijanie
graczy na wyspie
Wykorzystywanie
błędów gry
Używanie
wspomagaczy
Wyłudzanie
Spam
Flood/Caps-Lock
Poruszanie tematów
politycznych,
religijnych,
niecenzuralnych,
pornograficznych oraz
nieetycznych
Używanie
wulgaryzmów
Reklamowanie innych
serwerów

Kara
Początkowa

Pośrednia

Końcowa

Ostrzeżenie

Mute 10-60 minut

Ban 1-12 godzin

Ostrzeżenie

Ban 1-12 godzin

Ban 1-3 dni

Ban permanentny

-

-

Ostrzeżenie

Ban 1-12 godzin

Ban 1-3 dni

Ban 1-12 godzin

Ban 1-5 dni

Ban 7-30 dni

Ban 1-3 dni

Ban 3-7 dni

Ban 7-30 dni

Ban 1-3 dni

Ban 3-10 dni

Ban 10-30 dni

Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie

Mute 10-60 minut
Mute 5-30 minut
Mute 5-30 minut

Ban 1-12 godzin
Mute 30-60 minut
Mute 30-60 minut

Ostrzeżenie

Mute 15-60 minut

Ban 1-12 godzin

Ostrzeżenie

Mute 5-30 minut

Mute 30-60 minut

Ban permanentny

-

-
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2. Serwer Discord
Pkt.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.7
5.8
5.9

Przewinienie
Używanie kanałów w
niewłaściwy sposób
Spam
Flood/CapsLock/nadużywanie
wulgaryzmów
Nick niemożliwy do
oznaczenia
Nawoływanie
nienawiści
Piszczenie/krzyczenie
do mikrofonu
Wykorzystywanie
błędów na własną lub
czyjąś korzyść

Kara
Początkowa

Pośrednia

Końcowa

Ostrzeżenie

Mute 10-60 minut

Kick

Ostrzeżenie

Mute 10-60 minut

Kick

Ostrzeżenie

Mute 10-60 minut

Kick

Ostrzeżenie

Kick

Zmiana nicku przez
administratora

Kick

Ban 1-12 godzin

Ban 1-10 dni

Ostrzeżenie

Kick

Ban 1-12 godzin

Kick

Ban 1-10 dni

Ban permanentny
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