Regulamin Serwisu CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki korzystania z
Serwisu CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM (zwanego dalej „Serwisem”), czyli usługi
świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu Fundację „ABCXXI –
Cała Polska czyta dzieciom” (zwaną dalej „Fundacją” lub „Usługodawcą”) z siedzibą w
Warszawie, kod pocztowy 02-786, przy ul. Rosoła 44a lok. U4, numer KRS:
0000097051, NIP: 1132176860, REGON 013279970.
2. Celem prowadzenia Serwisu przez Fundację jest:
•
•

•
•

publikacja materiałów związanych z działalnością statutową Fundacji;
świadczenie usług związanych z uczestnictwem Użytkowników Serwisu w
organizowanych przez Fundację programach edukacyjnych, plebiscytach, ankietach i
konkursach;
zbieranie deklaracji dotyczących zapisu na newsletter o kampaniach i projektach
Fundacji;
zbieranie darowizn na działalność statutową Fundacji.

3. Usługodawca świadczy usługi na podstawie prawa polskiego.
II. Definicje
Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
a. Formularz rejestracyjny – strona, za pośrednictwem której Użytkownik dokonuje
rejestracji w Serwisie podając wymagane dane.
b. Hasło – unikalny ciąg znaków podany przez Użytkownika zgodnie z wymaganiami
systemu.
c. Konto – dostępne dla zarejestrowanego Użytkownika, po prawidłowym zalogowaniu
się, miejsce na serwerze pozwalające Użytkownikowi na zarządzanie udostępnionymi
przez niego danymi oraz Treściami.
d. Login – unikalna nazwa podana przez Użytkownika zgodnie z wymaganiami systemu.
e. Materiały – materiały tekstowe, graficzne i inne zamieszczane w Serwisie przez
Usługodawcę.
f.

Newsletter – elektroniczna forma biuletynu, do której mogą przystąpić wszyscy
Użytkownicy Serwisu.

g. Rejestracja – proces polegający na wypełnieniu Formularza rejestracyjnego przez
Użytkownika w celu założenia Konta. Aktywacja Konta następuje po uruchomieniu
linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail podany w Formularzu
rejestracyjnym.

h. Treści – wszelkie dobrowolnie zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika informacje
(np. głosy w plebiscytach, odpowiedzi w konkursach).
i.

Umowa – przyjęcie przez Użytkownika warunków świadczenia usług drogą
elektroniczną, do których zobowiązuje się Usługodawca zgodnie z niniejszym
Regulaminem.

j.

Usługi – świadczenia Usługodawcy na rzecz Użytkownika związane z
funkcjonowaniem Serwisu.

k. Usługodawca – Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, ul. Rosoła 44a lok.
U4, 02-786 Warszawa (pełne dane Usługodawcy zostały zamieszczone w pkt. I.1
niniejszego Regulaminu).
l.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Materiałów i Usług zamieszczanych w
Serwisie.

m. Użytkownik Zarejestrowany – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji oraz uzyskała
dostęp do Konta w Serwisie.
III. Zasady korzystania z Serwisu
1. Korzystanie z Materiałów i Usług udostępnianych w Serwisie jest bezpłatne.
2. W celu korzystania z Serwisu należy zapewnić we własnym zakresie: sprzęt
elektroniczny, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne
oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.
3. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznawania się z jego zawartością posiadają
wszyscy Użytkownicy bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności.
Wybrane Usługi świadczone w Serwisie (np: rejestracja do programów edukacyjnych,
plebiscytów, konkursów) dostępne są tylko dla Użytkowników Zarejestrowanych, którzy
założą Konto w Serwisie i zaakceptują Regulamin Usługi.
4. Użytkownicy Serwisu są zobowiązani do korzystania z niego zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Zabronione jest dostarczanie Treści o charakterze bezprawnym (w szczególności o
charakterze pornograficznym i propagującym przemoc), powszechnie uznawanych za
wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne albo mogące obrażać uczucia innych osób oraz
jakichkolwiek innych naruszających przepisy prawa.
6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej,
reklamowej, promocyjnej itp. Taka działalność może być przedmiotem odrębnych
umów lub ustaleń pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
7. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek programów / skryptów
zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Serwisu takich jak wirusy, boty itp.
8. Poszczególne elementy Serwisu, w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna,
logo, układ, oprogramowanie, a także inne rozwiązania techniczne i baza danych oraz
materiały będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej.

9. Bez zgody Fundacji nie można kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych
elementów Serwisu dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z
Serwisu. Wyjątek stanowią Materiały przeznaczone do pobrania (sposób i zakres ich
prawidłowego wykorzystania jest w ich przypadku wyraźnie opisany).
10. Teksty opublikowane w Serwisie, jeśli przy konkretnym tekście nie zaznaczono inaczej,
można wykorzystywać na licencji Creative Commons, Uznanie autorstwa - Użycie
niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0).
Dokładny opis licencji znajduje się na stronie: https://creativecommons.org/licenses/bync-sa/4.0/deed.pl
Licencja nie obejmuje wszystkich zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa
zastrzeżone są na rzecz autorów poszczególnych Materiałów.
11. W przypadku naruszenia zasad opisanych powyżej, Fundacja zastrzega sobie prawo
do wyciągnięcia konsekwencji wobec Użytkownika, w tym do zablokowania lub
usunięcia jego Konta.
IV. Rejestracja i warunki korzystania z Konta w Serwisie
1. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego.
2. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane:
login, hasło oraz swój adres email. Inne dane niezbędne do korzystania z wybranych
Usług (np. rejestracja do programu edukacyjnego) Użytkownik może podać
uzupełniając w dowolnym momencie Formularz rejestracyjny. Użytkownik jest
zobowiązany niezwłocznie zaktualizować w Serwisie każdą zmianę swoich danych
podanych w Formularzu rejestracyjnym.
3. Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza, że:
a. jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b. ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego opiekuna prawnego na dokonywanie
czynności prawnych, o ile wymaga tego korzystanie z określonych Usług w Serwisie.
4. Po utworzeniu Konta w Serwisie Użytkownik otrzymuje status Użytkownika
Zarejestrowanego. Użytkownik Zarejestrowany może mieć tylko jedno Konto. Dostęp
do Konta jest chroniony hasłem, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za
udostępnienie przez Użytkownika hasła osobom trzecim.
5. W razie potrzeby Użytkownik może skorzystać z Usługi „Zapomniałam(em)
hasła/ustaw nowe hasło”.
6. Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny
zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o usunięcie Konta w Serwisie. Prośbę należy
wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: fundacja@cpcd.pl, lub
pocztą tradycyjną na adres Fundacji. Po otrzymaniu zgłoszenia Usługodawca usunie
wskazane Konto Użytkownika w czasie nie dłuższym niż 14 dni.

IV. Płatności online
1. Serwis umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Fundacji celem wsparcia jej działań
statutowych. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności Dotpay sp. z
o.o. (KRS 0000700791), 30-552 Kraków (Polska), Wielicka 28B, https://www.dotpay.pl,
tel. 61 600 61 70.
2. W ramach płatności online Użytkownik może dokonać płatności za pomocą przelewów
elektronicznych oraz przelewów tradycyjnych. Dodatkowo, Użytkownik ma możliwość
pobrania druku do wpłaty na poczcie lub w banku.
3. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu
przekazanej darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres: fundacja@cpcd.pl,
wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja dot. darowizny” oraz podając powód i
szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację
indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, tym samym darowizna przekazana na
rzecz Fundacji może zostać odliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych
(PIT) w danym roku podatkowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
V. Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych
1. Informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności Fundacji, która jest
zamieszczona w Serwisie pod adresem: https://calapolskaczytadzieciom.pl/politykaprywatnosci/.
VI. Postanowienia końcowe
1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje
Regulaminu, nie powinien korzystać z Serwisu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej
chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi
lub prawnymi: np. nowe funkcjonalności, zmiana związana z bezpieczeństwem
Użytkowników lub danych, zmiana przepisów prawa itp.), bez konieczności
uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.
3. Wszelkie zmiany w Regulaminie stają się obowiązujące w momencie opublikowania
ich w Serwisie.
4. Regulamin w aktualnej wersji dostępny jest w Serwisie pod adresem
www.calapolskaczytadzieciom.pl/regulamin.
5. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i
zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, należy przesyłać na adres e-mail:
fundacja@cpcd.pl.

