REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DOBROCZYNNOSC.COM
§1
Regulamin i zakres regulacji
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, ustala zasady świadczenia usług drogą
elektroniczną przez Macieja Gnyszkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gnyszka
Fundraising Advisors z siedzibą w Pruszkowie zwaną dalej „Operatorem” jako podmiotem
odpowiedzialnym za prowadzenie serwisu internetowego www.dobroczynnosc.com zwanego
dalej „Serwisem”.
2. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje w szczególności: (i) zasady i warunki funkcjonowania
oraz korzystania z Serwisu przez użytkowników; (ii) prawa i obowiązki użytkowników Serwisu,
zwanych dalej „Użytkownikami” oraz Użytkowników posiadających status „Darczyńców”; (iii)
prawa i obowiązki organizacji pożytku publicznego, fundacji lub stowarzyszeń zwanych dalej
„Partnerami”; (iv) prawa i obowiązki Operatora jako podmiotu odpowiedzialnego za
prowadzenie Serwisu.
§2
Cele i zadania Serwisu
1. Celem Serwisu jest: (i) umożliwienie Darczyńcom długotrwałego i świadomego wspierania
finansowego działalności statutowej Partnerów; (ii) promowania wysokich standardów
funkcjonowania pośród Partnerów.
2. Serwis umożliwia Darczyńcom wybranie spośród Partnerów tych organizacji, które chcą
wesprzeć finansowo oraz zbudowanie w oparciu o nie portfela dobroczynnego dzielącego
darowiznę pomiędzy wybranych Partnerów zgodnie z wolą Darczyńcy, a Partnerom umożliwia
dotarcie do wszystkich Użytkowników poprzez informację o ich działalności.
§3
Oświadczenia Operatora
Operator oświadcza, że dokłada należytej staranności, aby podmioty prowadzące za pośrednictwem
Serwisu zbiórki publiczne były wyłącznie wiarygodnymi organizacjami, cieszącymi się społecznym
zaufaniem i posiadającymi odpowiednie doświadczenie w tego rodzaju działalności.
Przeprowadzając audyt potencjalnych Partnerów w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk Serwisu
Operator sprawdza ich działalność. Pomimo dołożonych starań, Operator nie może jednak
zagwarantować pełnej wiarygodności Partnerów.
§4
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
„Darczyńca” - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i założył Profil Darczyńcy, i który
przez tę czynność nabył m.in. możliwość udzielania wsparcia Partnerom w Formach Wsparcia
określonych w § 9. Regulaminu;
„Formy Wsparcia” – zakładane i ogłaszane w Serwisie przez Partnera na jego profilu sposoby i
formy wsparcia działalności charytatywnej i dobroczynnej Partnera, wskazane w § 9 Regulaminu.
Zasadniczo są to zbiórki pieniędzy na cele statutowe Partnera;
„Internauta” – użytkownik Internetu;
„Kodeks Dobrych Praktyk” – zbiór zasad obowiązujących Partnerów opublikowany w Serwisie;
1

„Operator” – prowadzący serwis internetowy www.dobroczynnosc.com Maciej Gnyszka
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gnyszka Fundraising Advisors z siedzibą w
Pruszkowie przy ulicy Helenowskiej 14/17, 05-804 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Pruszkowa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem, NIP 534-228-26-71, REGON 142066919;
„Partner” – fundacja lub stowarzyszenie, które na zasadach przewidzianych w Regulaminie i na
podstawie odrębnej umowy lub innych właściwych regulacji, korzysta z usług świadczonych w
Serwisie przez Operatora, i która posiada swój profil na Serwisie, zwany dalej „Profilem Partnera”.
Partner prowadzi statutową działalność w zakresie ofiarności publicznej lub działalność
charytatywną;
„Pośrednik Płatności” - aktualnie wybrany przez Operatora jako pośrednik dla obsługi Serwisu i
systemu płatności - System dotpay.pl. System ten jest własnością spółki z siedzibą w Krakowie (ul.
Wielicka 72, 30-552 Kraków), NIP 634-26-61-860, REGON 240770255, KRS nr 0000296790,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Kraków-Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy.
Pośrednikiem Płatności internetowych i dostarczającym usługę tego rodzaju może byd inny
podmiot, z którym Operator podpisze odpowiednią umowę, na co Partner wyraża nieodwołalną
zgodę. Wskutek zmiany Pośrednika Płatności niniejszy Regulamin nie wymaga aneksowania.
Ilekrod w Regulaminie jest mowa o Pośredniku Płatności rozumie się przez to każdoczesnego
pośrednika wskazanego przez Operatora, z którym zawarta została umowa na dostarczanie tego
rodzaju usług;
„Profil Partnera” - tworzone przez Operatora miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego
Operator wprowadzają, zarządza i wysyła dane w strukturze Serwisu, na prośbę Partnera;
„Profil Darczyńcy” - dostępne dla Darczyńców miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego
podmioty te wprowadzają, zarządzają i wysyłają dane w strukturze Serwisu, po uprzednim,
skutecznym zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Serwisie;
„Regulamin” – niniejszy dokument regulujący warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu,
prawa i obowiązki Użytkowników, Darczyńców, Partnerów oraz prawa i obowiązki Operatora bądź
innych podmiotów i osób korzystających w inny sposób z Serwisu. Aktualny Regulamin jest
zawsze dostępny w Serwisie;
„Serwis” – serwis internetowy dobroczynnosc.com dostępny pod adresem
http://www.dobroczynnosc.com/ stanowiący wyłączną własność Operatora;
„Serwis Pośrednika Płatności” – serwis płatności internetowych i pośrednictwa finansowego w
Serwisie prowadzony przez Pośrednika Finansowego i umożliwiający dokonywanie wpłat,
wszelkich rozliczeń i transakcji finansowych;
„Użytkownik” - każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu lub z usług
świadczonych w Serwisie przez Operatora, w tym uczestniczy w grupach dyskusyjnych oraz
zaakceptowała niniejszy Regulamin i politykę prywatności określoną w § 12. Użytkownikami są
wszystkie inne podmioty, które korzystają z Serwisu a nie są Darczyńcami czy Partnerami Serwisu
oraz nie zostały wykluczone przez Operatora. Użytkownicy powinni informować Operatora o
wszelkich treściach lub Wypowiedziach noszących znamiona naruszenia Regulaminu. Użytkownik
wprowadzając na Serwisie jakiekolwiek informacje lub treści zgadza się na ich wykorzystywanie
przez Serwis w sposób bezpłatny, niewyłączny, z możliwością udostępniania tych treści innym
osobom.
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§5
Postanowienia ogólne
1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania
się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do
przestrzegania zasad Regulaminu oraz innych przepisów i zasad ustanowionych przez Operatora i
podanych do wiadomości Użytkowników.
2. Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Operatora, a ich
wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi
przepisami obowiązującego prawa, jest zabronione. Operator pociągnie do odpowiedzialności
osoby naruszające prawa Operatora do nazwy i logo.
3. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu Serwisu i
innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz.
631 z późn. zm. zwanej dalej „Ustawą o Prawie Autorskim”), przysługują wyłącznie
Operatorowi. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu,
jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w
rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora, stanowi
naruszenie jego majątkowych praw autorskich. Operator pociągnie do odpowiedzialności osoby
naruszające jego autorskie prawa majątkowe.
4. Operator ma prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych,
marketingowych lub innych, w szczególności wynikających z danych umieszczonych na
profilach, pochodzących od Operatora lub podmiotów, z którymi Operator zawrze w tym zakresie
odrębne umowy.
5. Zabronione jest, bez uprzedniej zgody Operatora, umieszczanie w Serwisie materiałów o
charakterze reklamowym, promocyjnym, marketingowym czy innym, w szczególności
wynikającym z danych umieszczonych na Profilach Darczyńcy lub Partnera. Niezależnie od
udzielenia lub nieudzielenia takiej zgody, za treśd takich materiałów odpowiada podmiot je
zamieszczający. W przypadku, gdyby okazało się, że podmiot zamieszczający (z wyłączeniem
Operatora) nie posiada praw do takich materiałów i treści, wówczas przyjmuje odpowiedzialność
z tego tytułu oraz będzie zobowiązany do ochrony Operatora przed roszczeniami z tego tytułu
skierowanymi do Operatora.
6. Kontakt Użytkowników z Operatorem odbywa się poprzez adres email
kontakt@dobroczynnosc.com, na który Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie
informacje, zapytania, reklamacje czy uwagi. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o informacji,
powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza
to wysłanie wiadomości email na adres kontakt@dobroczynnosc.com, chyba że Operator poda w
Serwisie do wiadomości Użytkowników telefon przeznaczony do kontaktu lub wskaże formę
pisemną do kontaktu.
7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z
funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email
Operatora: kontakt@dobroczynnosc.com lub w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.
Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na
reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji, lub, jeżeli
reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo, jeżeli
takiego nie podano, na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym. Operator zastrzega
sobie prawo do wydłużenia terminu 14 dniowego w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji
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wymaga wiadomości specjalnych lub napotyka przeszkody niezależne od Operatora. Operator
ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika
dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża
okres rozpoznania reklamacji.
8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których
dostęp umożliwił Użytkownikom Operator, w szczególności usług świadczonych przez Serwis
Pośrednika Finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie
określonym w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty. Operator nie ponosi z tego
tytułu odpowiedzialności.
9. Użytkownik zamieszczający w Serwisie treści w formie wypowiedzi tekstowych lub inne
materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na wgląd w te materiały przez innych
Użytkowników oraz Operatora. W przypadku umieszczenia w ramach grup dyskusyjnych treści
mających charakter utworu w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim. Użytkownik udziela
Operatorowi zgody na wykorzystanie udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w
Serwisie oraz zrzeka się roszczeń w stosunku do Operatora w przypadku ich wykorzystania, w
szczególności kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu.
§6
Warunki techniczne korzystania z Serwisu
Każdy Internauta i Użytkownik powinien spełnić następujące wymogi techniczne, sprzętowe i
aplikacyjne umożliwiające zarejestrowanie i zalogowanie się oraz prawidłowe korzystanie z usług
dostępnych w Serwisie: (i) połączenie z siecią Internet i posiadanie urządzeń pozwalających na
korzystanie z zasobów Internetu, w tym posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej
wyświetlanie dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę
www; (ii) w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta
poczty elektronicznej.
§7
Zastrzeżenia Operatora dotyczące treści umieszczanych w Serwisie
1. Operator Serwisu zastrzega, że zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o
charakterze bezprawnym, w szczególności treści propagujących przemoc, obrażających uczucia
religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści
pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, czy też w inny sposób
naruszających prawo.
2. Operator w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Serwisie treści o charakterze
bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
3. Każdy Użytkownik, który powziął wiedzę o umieszczeniu w Serwisie materiałów o bezprawnym
charakterze jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Operatora Serwisu.
§8
Partnerzy i zasady ich uczestnictwa w Serwisie
1. Partnerem Serwisu może byd wyłącznie fundacja w rozumieniu ustawy o fundacjach z dnia 6
kwietnia 1984 roku (t.j. Dz.U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz stowarzyszenie w
rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (t.j. Dz.U. 2001, Nr
79, poz. 855 z późn. zm.) posiadające osobowość prawną, po pozytywnej weryfikacji przez
Operatora, zgodnie z punktem 3 poniżej.
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2. Operator zapewnia Partnerom uczestnictwo w Serwisie poprzez zawieranie z nimi odrębnych
umów określających szczegółowe warunki i zasady korzystania z usług świadczonych w ramach
Serwisu, w tym usług rozliczeń i pośrednictwa finansowego świadczonych przez Pośrednika
Płatności. Oprócz umów, zasady uczestnictwa Partnerów w Serwisie, regulowane są niniejszym
Regulaminem.
3. Przed zawarciem umów, o których mowa w punkcie 2 powyżej, Operator dokonuje weryfikacji
podmiotów starających się o status Partnera Serwisu w zakresie zgodnym z oświadczeniem
zawartym w § 3. Regulaminu. Weryfikacja odbywa się według kryteriów ustalonych przez
Operatora i ma na celu zapewnienie aby podmioty, które za pośrednictwem Serwisu prowadzą
zbiórki na cele statutowe były wyłączenie wiarygodnymi organizacjami, cieszącymi się
społecznym zaufaniem i posiadającymi odpowiednie doświadczenie w tego rodzaju działalności.,
z zastrzeżeniem oświadczeń zawartych w § 3. Regulaminu.
4. Rejestracja Partnera w Serwisie odbywa się wyłącznie po weryfikacji Partnera przez Operatora w
zakresie zgodnym z oświadczeniem zawartym w § 3. Regulaminu. Operator zastrzega sobie
prawo do podejmowania arbitralnych decyzji w zakresie pozytywnej lub negatywnej weryfikacji
podmiotu ubiegającego się o status Partnera Serwisu, jednakże przy zastosowaniu ogólnych
kryteriów, o których mowa w punkcie 3 powyżej i przy uwzględnianiu oświadczeń zawartych w
§ 3. Regulaminu.
5. Po pomyślnym przejściu procedury, o której mowa w § 3, Operator zakłada profil Partnerowi w
Serwisie oraz zapewnia uczestnictwo Partnera w Serwisie poprzez: (i) zamieszczenia w Profilu
Partnera opisu jego działalności i danych identyfikacyjnych; (ii) umożliwienie za pośrednictwem
Serwisu Pośrednictwa Finansowego zbieranie środków od Darczyńców w ramach Form
Wsparcia, przy czym, jeżeli Partner nie korzysta z usług Serwisu Pośrednictwa Finansowego w
ramach Serwisu, Operator może uniemożliwić mu dostęp do Serwisu, uniemożliwić
Użytkownikom dostęp do materiałów umieszczonych przez Partnera w Serwisie lub rozwiązać z
nim umowę, o której mowa w punkcie 2 powyżej.
§9
Darczyńcy i zasady ich uczestnictwa w Serwisie
1. Darczyńcami są osoby udzielające wsparcia Partnerom Serwisu w formach przewidzianych w §
9. Regulaminu.
2. Darczyńca może samodzielnie, dobrowolnie i nieodpłatnie dokonać rejestracji w Serwisie
wypełniając dostępny w Serwisie formularz rejestracyjny podając adres email służący jako login
oraz hasła, a także akceptując Regulamin i wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora.
3. Dokonanie rejestracji w Serwisie polega na założeniu Profilu Darczyńcy. Założenie profilu jest
równoznaczne z zawarciem z Operatorem umowy o świadczenie usług na zasadach określonych
w Regulaminie.
4. Darczyńca decyduje, jakie dane umieści w swoim Profilu. Dane umieszczone mogą być przez
niego edytowane.
5. Operator świadczy usługi na rzecz Darczyńców poprzez: (i) umożliwienie mu dostępu do
informacji zawartych w Profilach Partnera; (ii) umożliwienie przekazywanie Partnerom pomocy
poprzez Formy Wsparcia.
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§ 10
Formy Wsparcia Partnerów
1. Przewidzianymi w Serwisie formami wsparcia Partnerów są: (i) wsparcie przelewem pieniężnym
elektronicznym. Wskazane formy wsparcia polegają na poniższych czynnościach dokonywanych
w Serwisie i Profilu Partnera przez Darczyńców i Partnerów:
i. Wsparcie przelewem elektronicznym. Darczyńcy chcący dokonań wsparcia Partnera
poprzez płatności przelewem elektronicznym, dodają Partnera do swojego Portfela
Dobroczynnego.
2. Jeżeli okaże się, że którakolwiek ze wskazanych powyżej Form Wsparcia Partnera, jest zbiórką
publiczną w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych (Dz.U. z 1933 r. Nr. 22, poz. 162 z
późn. zm. – „Ustawa o Zbiórkach Publicznych”), to wymaga uzyskania zgody odpowiednich
organów administracji państwowej. Uzyskanie zgód jest obowiązkiem Partnera. Operator nie
ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
3. Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego uniemożliwienia dostępu do danych o
realizowanej Formie Wsparcia, jeżeli poweźmie wiadomość, że jej cel jest niezgodny z prawem
lub jeżeli na jego przeprowadzenie wymagana jest zgoda odpowiedniego organu administracji
państwowej, a Partner takiej zgody nie posiada lub gdy wystąpią inne, podobne
nieprawidłowości.
4. W przypadku uniemożliwienia dostępu do realizowanej Formy Wsparcia lub stwierdzenia jej
niezgodności z prawem lub statutem Partnera, Partner może być zobowiązany do zwrotu
Darczyńcom przekazanych przez nich w ramach danej Formy Wsparcia kwot pieniędzy.
§ 11
Serwis Pośrednika Płatności
1. Użytkownicy Wspierający mogą udzielać wsparcia dla celów dobroczynnych i ofiarności
publicznej poprzez wybrane Formy Wsparcia.
2. Serwis Pośrednika Płatności pobiera z tytułu przeprowadzonych transakcji prowizję. O zebranych
środkach pieniężnych oraz o wynikach finansowych, Serwis Pośrednika Płatności informuje
Operatora.
3. Użytkownicy Wspierający mogą przekazywać środki i udzielać wsparcia w ramach
przewidzianych Form Wsparcia także anonimowo.
§ 12
Dane osobowe
1. Operator Serwisu jest administratorem danych osobowych związanych z funkcjonowaniem
Serwisu. Przekazanie danych osobowych Operatorowi jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne
w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie i uzyskania statusu
Darczyńcy. Operator przetwarza dane osobowe w zakresie związanym z funkcjonowaniem
Serwisu. Operator nie jest administratorem danych osobowych Darczyńców umieszczonych
przez nich w ich Profilach Darczyńców. Operator przetwarza te dane wyłącznie jako dane
powierzone mu do przetwarzania.
2. Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celu
dokonania rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług świadczonych w Serwisie w
zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.
z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z
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dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Dane osobowe przetwarzane przez Operatora obejmują: adres email oraz hasło, a także inne dane
osobowe podane przez Darczyńcę w formularzu rejestracyjnym oraz w Profilu Darczyńcy.
4. Dane osobowe Darczyńcy nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników poza
danymi, które Darczyńcy zdecydują się udostępnić dobrowolnie.
5. W przypadku przekazania Operatorowi przez Użytkownika Wspierającego danych osobowych,
będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia
prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Operatora, w tym w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia rejestracji oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu.
6. Każdy Darczyńca jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania i żądania ich usunięcia. Partnerzy są uprawnieni do wglądu do swoich danych
osobowych oraz do żądania ich poprawiania lub usunięcia.
§ 13
Wyłączenie odpowiedzialności Operatora i polityka prywatności
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu a
także utratę danych powstałą w wyniku działania siły wyższej, nieuprawnionego działania osób
trzecich, a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności
Serwisu. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem o
zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych i
technicznych.
2. Operator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie
obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w
Serwisie.
3. Operator w szczególności nie odpowiada za działania i zaniechania Serwisu Pośrednika
Finansowego, które są jest niezależnymi od Operatora podmiotami. Operator jedynie dołoży
staranności by działania Pośrednika Finansowego były optymalne i zapewniały jak najlepsze
funkcjonowanie Serwisu.
4. Operator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za: (i) treść danych
zamieszczanych przez Darczyńców w formularzach rejestracyjnych, (ii) jakiekolwiek szkody
poniesione przez Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych
pobieranych przez Użytkownika; (iii) sposób, w jaki Profile będą wykorzystywane; (iv) treści i
inną zawartość przesyłanych wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym, (v) szkody
powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci
energetycznej lub podobne; (vi) niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w
szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej,
błędną konfiguracją oprogramowania posiadanego przez Użytkownika, itp.
5. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość wiadomości wysyłanych za pośrednictwem
poczty mailowej do Operatora, a także materiałów zamieszczanych w Serwisie przez
Użytkowników ponoszą Użytkownicy, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za
działania niezgodne z prawem.
6. Operator może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do usług
świadczonych przez osoby trzecie innych niż usługi świadczone przez Serwis Pośrednika
Finansowego. W takim przypadku Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub
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zaniechania osób trzecich.
7. Operator zobowiązuje się do przestrzegania polityki prywatności. Żaden z materiałów
zamieszczonych w Serwisie nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany,
publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu
żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych,
rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Operatora lub innego podmiotu praw autorskich.
Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych
materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod warunkiem, że
materiały nie są modyfikowane.
8. Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze
odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi
lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Wyłącznie uprawnionym do
korzystania z tych znaków i oznaczeń jest operator, firmy, które uzyskały stosowne zezwolenie
od Operatora oraz właściwi autorzy. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których
mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba, że co innego wynika z postanowień
zamieszczonych na niniejszej stronie www Operatora.
§ 14
Rozwiązywanie umów dotyczących Serwisu
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Serwis zawarta pomiędzy Operatorem
a Darczyńcą lub, odpowiednio, Operatorem a Partnerem, regulowana także niniejszym
Regulaminem, ulega rozwiązaniu z chwilą samodzielnego usunięcia swego profilu przez
Darczyńcę lub w przypadku otrzymania od Operatora żądania, o którym mowa w pkt. 2 poniżej.
2. Operator może rozwiązać umowę z Darczyńcą lub Partnerem i usunąć ich profil w przypadku,
gdy naruszą oni postanowienia niniejszego Regulaminu lub, w związku z korzystaniem z
Serwisu, naruszą obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestają
dalszych naruszeń. Usunięcie profilu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o
rozwiązaniu umowy wiążącej danego Darczyńcę z Operatorem.
3. O fakcie wypowiedzenia umowy zgodnie z pkt. 2 powyżej Darczyńca lub Partner zostanie
poinformowany za pośrednictwem poczty email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który
został podał w formularzu rejestracyjnym.
4. Umowa z Partnerem ulega nadto rozwiązaniu z chwilą wykreślenia Partnera z Krajowego
Rejestru Sądowego. Operator może rozwiązać umowę z Partnerem także wówczas, gdy inne
działania Partnera poza Serwisem lub w jego ramach spowodują utratę jego wiarygodności w
arbitralnej ocenie Operatora, w szczególności gdy rażąco złamią one Kodeks Dobrych Praktyk
Serwisu.
§ 15
Zmiany regulaminu i postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
Miejscem publikacji jest strona internetowa Serwisu. Regulamin jest także dostępny w formie
pisemnej w siedzibie Operatora.
2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie.
Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem przed zapowiedzianym dniem wejścia w życie zmian. Korzystanie z Serwisu po
wprowadzeniu zmian będzie równoznaczne z ich akceptacją. Aktualny Regulamin jest zawsze
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dostępny w Serwisie. Operator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania
przez Użytkowników czy Partnerów niniejszego Regulaminu.
3. O zmianie Regulaminu Użytkownicy Wspierający i Partnerzy zostaną powiadomieni także drogą
mailową, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.
4. Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian Regulaminu w sposób wskazany w mailu, o którym mowa
w pkt. 3, uznaje się, że Użytkownik akceptuje zmiany Regulaminu i wiążą one Użytkownika od
dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu. Jeżeli
Użytkownik odrzuci zmiany Regulaminu, umowa o korzystanie z Serwisu na zasadach
ustalonych w Regulaminie, ulega rozwiązaniu z chwilą odrzucenia zmian.
5. Prawem właściwym Regulaminu jest prawo polskie, w szczególności Kodeks Cywilny i ustawa z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z
późn. zm. - „Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną”).
6. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Operatorem a Partnerami wynikłych w
związku ze świadczeniem przez Operatora usług w ramach Serwisu będzie sąd rejonowy z
siedzibą w Pruszkowie.
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