REGULAMIN SERWERA TEAMSPEAK „TSCUKSY.PL”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.
1.2.
1.3.

Niniejszy regulamin, zwany dalej regulaminem, określa podstawowe zasady
obowiązujące pod adresem „TSCuksy.PL”, przez administratora serwera.
Administrator świadczy darmową usługę, polegającą na udostępnianiu serwera
głosowego do komunikacji głosowej.
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu oraz Polityki Prywatności od chwili wejścia na serwer.

2. DEFINICJE
2.1.

Jeśli w Regulaminie użyto podanych niżej słów, należy je rozumieć jako:
2.1.1. Właściciel – Osoba świadcząca usługi w zakresie serwera TeamSpeak, strony
WWW, oraz botów muzycznych.
2.1.2. UID – Unikalny identyfikator przypisany do jednego użytkownika przypisywany
przez aplikację TeamSpeak.
2.1.3. Awaria – Niezaplanowana przez Administratora przerwa w dostarczaniu usług,
lub/i tymczasowe pogorszenie ich jakości.
2.1.4. Rangi – Grupy serwera dające różne możliwości i pozwolenia, oraz pozwalające
na lepszą identyfikacje danej osoby.
2.1.5. Partner – Osoba wspierająca serwera TeamSpeak za pomocą mediów
społecznościowych, lub przekazująca dobrowolne dotacje.
2.1.6. Przerwa techniczna – Zaplanowana przerwa lub chwilowe pogorszenie jakości
usług spowodowana rutynowymi działaniami konserwacyjnymi.
2.1.7. Rejestracja – Automatyczne lub ręczne nadanie rang przez użytkownika,
uprawniające do pisania oraz subskrybowania kanałów publicznych.
2.1.8. Użytkownik – Osoba która połączyła się z serwerem TeamSpeak TSCuksy.PL
2.1.9. „Cookies” – „Zapisywany na komputerze użytkownika niewielki plik, w którym
przechowywane są ustawienia i inne informacje wykorzystywane na
odwiedzanych przez niego stronach. Pliki cookie mogą zawierać ustawienia
witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną.”
2.1.10. BAN – Blokada wejścia na serwer – czasowa lub permanentna.
2.1.11. Administracja – zespół osób dobrowolnie oraz nieodpłatnie zarządzających
serwerem.

3. KONTO UŻYTKOWNIKA
3.1.
3.2.

System automatycznej rejestracji, lub jeden z naszych administratorów rejestruje
użytkownika po spędzonych minimum 30 minutach na serwerze.
Użytkownik poruszający się po naszym TeamSpeaku, oświadcza że:
3.2.1. Zapoznał się z regulaminem serwera, polityką prywatności oraz regulaminem
ciasteczek „Cookies”
3.2.2. Jego toższamość jest używana jedynie przez jedną osobę – właściciela konta.
3.2.3. Nie jest użytkownikiem zbanowanym, lub wpisanym na czarną liste.

3.3.

O użytkownikach zbierane są następujące dane, które nie są wrażliwymi danymi
osobowymi: (Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia o ochronie danych
osobowych Dyrektywa 94/46/WE Parlamentu Europejskiego.)
3.3.1. Adres IP.
3.3.2. Szczegółowe informacje nt. ilości połączeń, czasu lub innych informacji
wykorzystywanych do tworzenia statystyk serwerowych.
3.3.3. Pseudonim podany przez użytkownika oraz ich historia.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

Konto użytkownika można edytować z poziomu panelu WWW lub używając kanałów
do tego przeznaczonych.
Właściciel dokłada wszelkich starań, aby serwer był dostępny 24 godziny na dobę, 7
dni w tygodniu, 365 dni w roku. Właściciel nie odpowiada za przerwy w dostępu do
usług spowodowane przez hosting serwera.
Właściciel serwera stosuje zabezpieczenia w postaci certyfikatu SSL, oraz szyfrowania
danych.
Administracja oprócz Właściciela serwisu nie ma dostępu do adresacji IP
użytkowników.

4. WEWNĘTRZNE ZASADY SERWERA TEAMSPEAK
4.1.

Na naszym serwerze TeamSpeak obowiązują wymienione powyżej zasady,
obowiązujące użytkowników jak i administracje:
4.1.1. Kanały prywatne oraz kanały strefowe
4.1.1.1.

4.1.1.2.
4.1.1.3.

4.1.1.4.
4.1.1.5.
4.1.1.6.

4.1.1.7.
4.1.1.8.
4.1.1.9.
4.1.1.10.
4.1.1.11.

Zakazane jest ustawianie nazw, opisów oraz tematów mogących
obrażać administracje lub użytkowników naszego TeamSpeaka.
Interwencje są prowadzone na podstawie zgłoszeń poszkodowanych
użytkowników.
Zakazane jest umieszczanie niebezpiecznych linków w
opisach/nazwach oraz tematach kanałów.
Zakazana jest reklama serwerów TeamSpeak/Minecraft innych niż:
TSCuksy.PL, TsPlay.PL, MojeImperium.Net w opisach, nazwach oraz
tematach kanałów.
Za wewnętrzne zasady kanału odpowiada lider danego kanału,
mogący stworzyć swój własny regulamin.
Liderzy kanału mogą blokować użytkowników nie mile widzianych na
ich kanałach – nadając im rangę „Zablokowany”
Administracja nie ingeruje w wewnętrzny regulamin kanałów, można
na nim robić wszystko na co pozwala lider kanału, o ile nie zabrania
tego Polskie prawo.
Kanały administracyjne są kanałami prywatnymi.
Administracja nie przyjmuje nagrań z kanałów prywatnych.
Kanały prywatne (znajdujące się w dolnej części TeamSpeaka) są
usuwane po 7 dniach braku aktywności.
Każdemu użytkownikowi przysługuje jeden kanał prywatny, nie
posiadający żadnych wymagań, oprócz rejestracji.
Administrator może usunąć kanał prywatny łamiący regulamin.

4.1.1.12.

Strefy przy braku wymaganej ilości osób lub braku aktywności są
usuwane.

4.1.2. Kanały publiczne
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.
4.1.2.4.

Kanałami publicznymi nazywamy kanały nie posiadające
ustawionego hasła lub maksymalnej ilości użytkowników 0.
Zabronione jest obrażanie administracji oraz użytkowników na
kanałach publicznych ( chyba że została na to wyrażona zgoda )
Administracja nie przyjmuje nagrań z kanałów publicznych.
Na kanałach publicznych zabronione jest używanie modulatorów
głosowych, spamowania.

4.1.3. Ogólne zasady na serwerze TeamSpeak
4.1.3.1.

4.1.3.2.
4.1.3.3.
4.1.3.4.
4.1.3.5.
4.1.3.6.
4.1.3.7.
4.1.3.8.
4.1.3.9.
4.1.3.10.
4.1.3.11.
4.1.3.12.
4.1.3.13.
4.1.3.14.
4.1.3.15.
4.1.3.16.
4.1.3.17.
4.1.3.18.

Zabronione jest obrażanie administracji oraz użytkowników w
pseudonimach, wiadomościach oraz w kanałach, oraz opisach
użytkowników.
Zabronione jest posiadanie avatarów posiadających pornografie,
treści obrażające mniejsze grupy społeczne oraz prześladowanie.
Zakazane są groźby, oraz wszystko to, czego zakazuje Polskie prawo.
Użytkownik ma prawo poprosić właściciela serwera o przeniesienie
statystyk ze starego konta na nowe.
Zakazane jest wysyłanie linków prowadzących do serwerów
TeamSpeak oraz Minecraft.
Zakazana jest wszelka reklama serwerów TeamSpeak oraz Minecraft.
Zakazane jest przesiadywanie na centrum pomocy dla zabawy, lub w
celu porozmawiania sobie z jakimś administratorem.
Zabronione jest nagrywanie rozmów.
Zabronionej jest omijanie blokad ustalonych przez administracje.
Zabronione jest trollowanie administracji.
Zabronione jest działanie na szkodę serwera w każdy sposób.
Zabronione jest podszywanie się pod inne osoby lub pod członków
ich rodzin.
Zabrania się oszukiwania systemu statystyk za pomocą aplikacji np.
„TinyTask”
Zabronia się spamowania poke’ami, wiadomościami.
Zabrania się udostępniania wrażliwych danych osobowych.
Ostateczną decyzje o zablokowaniu użytkownika podejmuje
Właściciel.
Każdy użytkownik na prawo po prosić o bota muzycznego na kanał
prywatny.
Każda strefa otrzymuje daną ilość botów muzycznych.

5. REKRUTACJA
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Zgłoszenie do rekrutacji odbywa się za pomocą panelu WWW pod adresem
„TSCuksy.PL”
Każdy administrator ma prawo do wyrażenia opinii na temat przyjęcia danej osoby
do administracji.
Właściciel podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu członka do administracji.
Podania rekrutacyjne otrzymuję odpowiedź maksymalnie w ciągu 14 dni.
Szczegóły na temat zarządzania serwerem są udzielane przez Administratora po
przyjęciu do administracji.

6. EVENTY I ZABAWY
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Administracja może organizować eventy oraz zabawy dla naszych użytkowników.
Rangi niższe niż „HA” muszą posiadać przynajmniej jednego opiekuna z rangi wyższej
aby odbyć serwerowy event.
Na eventach i zabawach serwerowych zabrania się oszukiwania oraz obrażania
innych użytkowników
Na eventach obowiązuje ogólny regulamin serwera.

7. ZAŁOGA SERWERA (ADMINISTRACJA)
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.

Administracja jest wybierana na podstawie złożonych przez użytkowników podań na
stronie WWW.
Administrator musi zachowywać kulturę osobistą, nie może obrażać ani poniżać
użytkowników.
Administrator ma obowiązek powiadamiać właściciela w przypadku awarii serwera
TeamSpeak.
Administrator musi stosować się do taryfikatora kar.
Administrator ma prawo zgłaszać swoje pomysły i spostrzeżenia administratorowi
rangą wyżej.
Administrator nie może wykorzystywać swojej rangi wbrew jej przeznaczeniu.
Skargi na rangi poniżej ROOT’a składamy do ROOTA lub vCEO. W przupadku skargi na
rangi wyższe, są składane tylko do CEO.
Administrator w jednym momencie może pomagać tylko jednemu użytkownikowi.
Na kanale pomocy nie może znajdować się inna osoba niż ta, której udzielana jest
pomoc ( nie dot. Administracji ).
Posiadanie rangi na serwerze nie zobowiązuje do żadnych opłat oraz jest całkowicie
darmowe i dobrowolne.
Administratorzy mogą wyznaczać zadania rangą niższym (ROOT, vCEO oraz CEO)
Administrator nie może bawić się rangami, banami oraz innymi narzędziami
przeznaczonymi do karania użytkowników.
Administracja nie ma dostępu do IP użytkowników, a wszelkie informacje im
powierzanie nie powinny trafić do osób trzecich.
O wyrzuceniu z administracji ostateczną decyzję podejmuje Właściciel.
Administrator może stracić swoją rangę bez podania konkretnego powodu, oraz bez
wcześniejszej zapowiedzi.

7.16.
7.17.
7.18.

Właściciel dokłada wszelkich starań, aby administracja była w pełni kompetentna i
zaznajomiona z tematem serwera.
Administrator nie może wchodzić na kanały prywatne oraz strefowe bez wcześniej
zgody lub rangi na kanale (wyjątkiem jest np. załatwienie jakieś sprawy)
Administrator NIE MOŻE reklamować naszego serwera w sposób nieetyczny.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Taryfikator kar dostępny jest w załączniku do regulaminu.
Regulamin obowiązuje w dniu jego zmiany (16.03.2021)
Serwer TeamSpeak TSCUKSY.PL w żaden sposób nie jest powiązany z firmą
TeamSpeak Systems, Inc.
O sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Właściciel.

Właściciel Serwera
TSCUKSY.PL 2019-2021 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

