Regulamin Fundacji SOUVRE

I. Postanowienia ogólne
1.

Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego Fundacji SOUVRE oraz
warunki świadczenia usług udostępnianych za pomocą Serwisu.

2.

Serwis internetowy działający pod adresem www.fundacja.souvre.pl, zwany dalej
„Serwisem” prowadzony jest przez Fundację SOUVRE, z siedzibą w Inowrocławiu przy
ul. Wierzbińskiego 98, 88-100 Inowrocław, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej pod nr KRS: 0000724199, zwaną dalej „Fundacją”.

3.

Serwis stanowi wyłączną własność Fundacji.

4.

Użytkownikiem, w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba korzystająca z Serwisu.

5.

Fundacja udostępnia Użytkownikom adres email: fundacja@souvre.pl przeznaczony do
kontaktów z nią, na który Użytkownicy mogą kierować do Fundacji wszelkie zapytania,
sugestie, uwagi i informacje.

6.

Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

7.

Serwis umożliwia:
a. zgłoszenie podopiecznego i otrzymanie wsparcia w ramach celów statutowych
Fundacji,
b. prezentację informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach
realizowanych przez Fundację,
c. wsparcie finansowe działalności statutowej Fundacji.

8.

Każdy użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z
Regulaminem i akceptacji jego treści. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie dla
każdego Użytkownika pod adresem internetowym www.fundacja.souvre.pl w sposób,
który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

9.

Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Fundacji. Jakiekolwiek
wykorzystanie logo lub nazwy Fundacji bez zgody Fundacji, poza przypadkami
dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.

10.

Użytkownik, który zamieszcza w Serwisie wizerunek osoby trzeciej, musi posiadać zgodę
tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Serwisu. Jeżeli osoba ta nie
posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zgody udziela jej przedstawiciel
ustawowy.

11.

Strona internetowa Serwisu działa w oparciu o technologię plików "cookies". Zasady
wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są̨ zawarte w Polityce
prywatności niniejszego Regulaminu
II. Warunki korzystania z Serwisu

1.

W celu prawidłowego korzystanie przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie
niezbędne jest łącznie:
a. połączenie z siecią Internet,
b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
2.

korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlenie na ekranie
urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową
usługę WWW. Każdy z Użytkowników Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Usług
w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem i specyfiką danej Usługi oraz
zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik
zobowiązany jest do:
a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań utrudniających korzystanie z
Serwisu,
b. powstrzymywania się od zamieszczania w Serwisie treści powszechnie uznanych
za nieobyczajne, niezgodnych z prawem lub naruszających cudze dobra osobiste
lub majątkowe,
c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawo, dobre
obyczaje lub cudze dobra osobiste lub majątkowe, w tym innych Użytkowników,
a w szczególności powstrzymywania się od posługiwania się danymi innych osób
jak własnymi danymi osobowymi.

3.

Zabronione jest umieszczanie w serwisie treści o charakterze bezprawnym, w
szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm,
propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób,
w tym ich dobra osobiste. Zakazane jest również przesyłanie przez Użytkownika do
Fundacji informacji i treści o charakterze obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a
także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia
systemów komputerowych.

4.

Fundacja w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Serwisie treści o których
mowa w punkcie 2, niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp, jak również Fundacja ma

prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do świadczonych Usług oraz wystąpić na
drogę sądową z roszczeniami odszkodowawczymi.
5.

Fundacja ma prawo umieszczać w Serwisie materiały reklamowe, promocyjne lub
marketingowe pochodzące od Fundacji lub osób trzecich.

6.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu
Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich
bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób
korzystających bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.

7.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub
usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub
przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z Serwisu,
w tym przez filtry antyspamowe.

8.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych do
niej przez Użytkowników w ramach Serwisu.
III. Przekazywanie darowizn
1.

Serwis umożliwia przekazywanie darowizn na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej
działalności statutowej.

2.

Płatności

obsługiwane

są

przez serwis

płatności

internetowych

Przelewy24.pl

(Kanclerska 15, 60-327 Poznań).
3.

Darowizny na rzecz Fundacji można przekazywać korzystając z następujących metod:
przelew elektroniczny, przelew tradycyjny, bramka płatności elektronicznych Przelewy24
oraz usługa SMS.

4.

Szczegóły dokonywanych transakcji zawierają: Regulamin Przelewy24.pl dostępny
w serwisie Przelewy24.pl,

5.

Darowizny jednorazowe oraz cykliczne wykorzystywane są na realizację celów
statutowych Fundacji.

6.

Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami
prawa.

IV. Zgłoszenie osób potrzebujących pomocy
1. Każdy Użytkownik może za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie , w tym
po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celu realizacji
danej usługi, zgłosić siebie lub inną osobę, która w oparciu o cele statutowe Fundacji
kwalifikuje się do otrzymania wsparcia. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu
poprzednim następuje poprzez zaznaczenie przycisku wyboru przy stosowanej klauzuli i
zatwierdzenie przyciskiem „wyślij”. Formularz dostępny w Serwisie posiada także opcję
dodania dokumentów dodatkowych.
2. Zgłoszenia są rozpatrywane w kolejności ich rejestracji przez Fundację.
3. Fundacja rozpatrując zgłoszenie, po analizie załączonych dokumentów, rozważy
możliwość otrzymania wsparcia. Decyzja o udzieleniu wsparcia lub o odmowie jest
przekazywana drogą mailową.
4. Fundacja może odmówić udzielenia wsparcia bez podawania przyczyny drogą e-mailową
lub pozostawić zgłoszenie bez odpowiedzi.
V. Ochrona danych osobowych
1.

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), informujemy, iż
przekazane

przez Użytkowników

dane

w ramach

wymienionych

w niniejszym

regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w związku z realizowanymi
działaniami strony internetowej oraz usługami określonymi w niniejszym Regulaminie..
2.

W przypadku korzystania z niektórych usług w Serwisie Użytkownik może podać swoje
dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do
świadczenia usługi w Serwisie. .

3.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja SOUVRE, z siedzibą
w Inowrocławiu przy ul. Wierzbińskiego 98, 88-100. Kontakt z inspektorem ochrony
danych osobowych możliwy jest za pomocą email: iod@souvre.pl.

4.

Administratorem danych w ramach usługi płatności Przelewy24.pl jest właściciel serwisu
www.Przelewy24.pl.

5.

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników są uregulowane w Polityce
Prywatności..

VI. Prawa autorskie i prawa pokrewne
1.

Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz
poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w
szczególności do logo Fundacji, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich
układu na stronie internetowej przysługują Fundacji.

2.

Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw
pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności
składania żadnych oświadczeń przez Fundację lub Użytkownika wprowadzającego je do
Serwisu.

3.

Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i materiałów wprowadzanych przez
Fundację i udostępnianych w Serwisie dysponuje Fundacja.

4.

Zabronione jest bez zgody Fundacji wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności:
kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we
fragmentach informacji, Materiałów lub innych treści prezentowanych w Serwisie, za
wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa
powszechnego.
VII. Postanowienia końcowe

1.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny
pod adresem www.fundacja.souvre.pl

2.

Pozostałą działalność Fundacji określają wewnętrzne przepisy, w tym: statut i polityka
prywatności, dostępne w Serwisie.

3.

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu..

4.

Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji w serwisie.

5.

Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.

6.

Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z wyżej wymienionych form
działalności.

7.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach
związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonywaniem usług przez Fundację.

8.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, bądź wyżej wymienionych form
działalności należy kierować pod adres e-mail: fundacja@souvre.pl, wpisując w tytule
„Reklamacja”.

9.

Rozpatrywane będą one w terminie 14 dni od przesłania reklamacji na podany powyżej
adres.

10.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany
w reklamacji. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych
umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Fundacja jest uprawniona do pozostawienia
reklamacji bez rozpatrzenia.

11.

Reklamacje dotyczące usług płatniczych należy kierować bezpośrednio do Operatora
Płatności lub operatora telefonii GSM. Reklamacje usług płatniczych kierowane do
Fundacji, będą przekazywane przez Fundację niezwłocznie właściwemu podmiotowi,
który jest odpowiedzialny za rozpatrzenie reklamacji, o czym Użytkownik będzie
poinformowany przez Fundację.

W imieniu Fundacji
Sebastian Antkowiak
Prezes Zarządu Fundacji SOUVRE

