REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI
MARII SKOŁOŻYŃSKIEJ „PODZIELMY SIĘ”
Postanowienia Wstępne
1. S
 erwis internetowy działający pod głównym adresem „
WWW.PODZIELMYSIE.PL
”,
zwanym dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację Marii Skołożyńskiej
„Podzielmy się” z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedzia 29b, kod pocztowy
02-737 Warszawa, zwaną dalej Fundacją.

2.

Niniejszy

regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z

Serwisu.

3.

Zadaniem


Serwisu jest gromadzenie i wymiana informacji pomiędzy osobami

chcącymi wziąć udział w akcji wymiany żywności Podziel się Posiłkiem z Bezdomnymi
zwaną dalej Akcją. Zadaniem Serwisu jest również prezentacja informacji o
działalności Fundacji oraz bieżących projektach organizowanych przez Fundację.

4. Serwis umożliwia min:
o Wprowadzenie danych niezbędnych do wzięcia udziału w Akcji
o Uzyskanie danych niezbędnych do wzięcia udziału w Akcji
o zapis do usługi newslettera prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-mail;

5.

Do

wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują

Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione. Tylko materiały oznaczone
„Do pobrania” mogą być pobrane zgodnie z prawem.

6.

Uczestnikiem


akcji jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz inna jednostka

organizacyjna której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych deklarująca
gotowość przekazania artykułów lub produktów spożywczych. Poprzez deklarację
gotowości przekazania ww. artykułów lub produktów należy rozumieć w szczególności
wprowadzenie do Serwisu informacji lub danych na temat produktów lub artykułów
spożywczych, danych kontaktowych oraz miejsca ich odbioru. Uczestnikiem akcji jest

także osoba fizyczna, osoba prawna oraz inna jednostka organizacyjna której ustawa
przyznaje zdolność do czynności prawnych wyrażająca wolę odebrania ww. artykułów
i produktów spożywczych. Wyrażenie woli odebrania ww. artykułów może nastąpić w
szczególności poprzez zalogowanie się do serwisu celem uzyskania informacji o
produktach lub artykułach spożywczych które są przeznaczone do odbioru.
Uczestnikiem akcji jest także osoba fizyczna, osoba prawna oraz inna jednostka
organizacyjna zgłaszająca chęć transportu produktów lub artykułów spożywczych
pomiędzy ww. uczestnikami akcji.

II. Korzystanie z serwisu i newsletter

1.

Chcąc


wziąć udział w akcji, należy przy wykorzystaniu Serwisu lub każdego z

osobna wprowadzić dane niezbędne do określenia lokalizacji, w której znajdują się
produkty lub artykuły spożywcze zdatne do wykorzystania.

2.

Logowanie


do aplikacji umożliwia wprowadzenie ww. informacji jak również

uzyskanie informacji o tym, gdzie znajdują się produkty lub artykuły spożywcze
zdatne do wykorzystania.

3.

Produkty


lub artykuły spożywcze wskazane przez każdego z uczestników Akcji

muszą być zdatne do spożycia, w dacie wprowadzenia informacji o możliwości ich
odbioru do Serwisu oraz w dacie przekazania ich innym uczestnikom Akcji.
4.

Przystępując


do Akcji i umieszczając informację w ww. Serwisie o gotowości

przekazania produktów i artykułów spożywczych, każdorazowy uczestnik Akcji
deklaruje jednocześnie ich zdatność do spożycia. W szczególności oznacza to, że
spożycie ich nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia innych uczestników Akcji i
osób

trzecich.

Uczestnik

Akcji odbierający produkty i artykułu spożywcze

zobowiązany jest do zachowania należytej staranności i zapoznanie się ze składem

danego produktu lub artykułu spożywczego, zanim dokona jego spożycia lub
przekaże go do spożycia osobie trzeciej.

5.

Fundacja


nie umieszcza w Serwisie informacji o produktach lub artykułach

spożywczych których jest właścicielem, posiadaczem lub wytwórcą.
6. F
 undacja nie pełni roli pośrednika w wymianie żywności. Wymiana produktów lub
artykułów spożywczych następuje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami Akcji bez
kontroli i nadzoru Fundacji lub jej przedstawicieli. Główna rola Fundacji polega na
wzajemnym kojarzeniu uczestników akcji.
7.

W


związku z powyższym Fundacja nie odpowiada za jakość ani skład

wymienianych pomiędzy sobą, przez uczestników Akcji, produktów lub artykułów
spożywczych. Przez produkty lub artykuły spożywcze należy rozumieć wszystkie
produkty w tym także przeznaczone do picia produkty lub artykuły przeznaczone do
spożycia przez człowieka.
8. P
 roduktem lub artykułem spożywczym jest również żywność przetworzona, czyli
min. potrawy, wypieki itp..
9.

Wzięcie


udziału w akcji jest związane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i

dalsze udostępnienie danych osobowych wymaganych przez Serwis.
10. D
 alsze udostępnienie danych osobowych przez Fundację jest możliwe tylko w
celu umożliwienia innym osobom wzięcie udziału w akcji (w szczególności
przekazanie/odbiór produktów lub artykułów spożywczych).
11. F
 undacja w szczególności ma prawo „kojarzenia” przy pomocy Serwisu osób
deklarujących

możliwość

przekazania

do

odbioru produktów lub artykułów

spożywczych z osobami deklarującymi chęć odebrania lub przekazania ww.
produktów lub artykułów spożywczych. W zależności od przyjętych rozwiązań
technologicznych Fundacja może przekazywać informacje co rodzaju produktu lub
artykułu spożywczego do przekazania, numeru telefonu, imienia i nazwiska danej
osoby jak również numeru telefonu lub innego wskazanego środka komunikacji.

12. P
 rodukty lub artykuły spożywcze wskazane jako przeznaczone do obioru przez
innych uczestników akcji pochodzą od uczestników akcji, którzy deklarują gotowość
przekazania tychże produktów lub artykułów spożywczych.
13. Fundacji przysługuje prawo upubliczniania informacji o charakterze statystycznym
w szczególności o ilości uczestników Akcji jak również o zadeklarowanych do
przekazania produktach lub artykułach spożywczych.
14. N
 ewsletter
jest wysyłany cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem
internetowej poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres Odbiorcy i
zawiera aktualne informacje na temat działalności Fundacji oraz materiały
promocyjne zachęcające do współpracy z Fundacją. Każdy korzystający z usługi
newslettera jest jej Odbiorcą i decydując się na korzystanie z usługi potwierdza
zapoznanie się z regulaminem i godzi na stosowanie jego treści. Zapisanie się na
usługę korzystania z newslettera jest dobrowolne. Następuje ono poprzez dokonanie
rejestracji

adresu

e-mail

na

stronie

internetowej

Fundacji

pod

adresem

WWW.PODZIELMYSIE.PL”, kliknięciu przycisku potwierdzenia i akceptacji linka
aktywacyjnego wysłanego na podany przez Odbiorcę adres e-mail.
15. A
 by korzystać z newslettera obowiązkowe jest podanie adresu e-mail. W celu
otrzymywania newslettera potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz
aktywny adres e-mail. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje
poprzez kliknięcie linka umieszczanego pod każdą wiadomością wysłaną w ramach
newslettera.

III. Ochrona danych osobowych
1.

Zgodnie


z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane
przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania
Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z
realizowanymi usługami.

2.

Korzystanie


z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie

przekazanych danych osobowych i wykorzystanie ich zgodnie z celami statutowymi
Fundacji, postanowieniami niniejszego regulaminu i realizacją Akcji.

3.

Zgodnie


z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
a.

administratorem


Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Marii

Skołożyńskiej „Podzielmy się”;

b.

kontakt


z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:

iod@podzielmysie.pl;

c.

Pani/Pana


dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań

statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i
podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

d. kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe.

e.

odbiorcami


Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

f.

Pana/Pani


dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia

sprzeciwu;

g.

posiada


osobowych,

Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych
prawo

do

ich

sprostowania,

usunięcia

lub

ograniczenia

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach
inne niż statutowe;

h. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IV. Postanowienia końcowe
1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

2.

Nieważność


jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność

pozostałych jego zapisów.

3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.

4.

Fundacja


ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej

wymienionych.

5. R
 eklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować
pod adres e-mail: maria@podzielmysie.plRozpatrywane będą one w terminie 21 dni
od dostarczenia.

