WSTĘP
1. Darzadar.pl („Serwis”) jest stroną internetową umożliwiającą Użytkownikom
prowadzenie Zbiórek pieniędzy na dowolny cel.
2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu prowadzonego przez
Operatora. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i
zakres odpowiedzialności Operatora.
3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu
wraz z załącznikami i ich akceptacja. Użytkownik zaznaczając w Serwisie opcję
zaakceptowania Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu
oraz, że są one dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień oraz, że spełnia warunki określone w Regulaminie.
4. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowi podstawę zawierania umów za
pośrednictwem Serwisu.
5. Operator jest pośrednikiem, z którego udziałem Użytkownicy zawierają między sobą
oznaczoną umowę darowizny.

DEFINICJE
6. „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin.
7. „Serwis” oznacza stronę internetową prowadzoną pod domeną darzadar.pl, w ramach
której Operator świadczy drogą elektroniczną usługi polegające w szczególności na
udostępnieniu przestrzeni do tworzenia Zbiórek przez Użytkowników oraz na
pośredniczeniu w przekazywaniu środków finansowych między Użytkownikami.
8. „Operator” oznacza: MTMarketing z siedzibą w Irlandii, 28 Rose Hill Court, Kilkenny.
9. „Użytkownik” oznacza korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadające zdolność do
czynności prawnych.
10. „Organizator” oznacza Użytkownika, który prezentuje Projekt w celu pozyskania
środków finansowych na jego realizację.
11. „Zbiórka” („Kampania”) oznacza gromadzenie środków finansowych przez
Organizatora w ramach serwisu w celu realizowania Projektu.
12. „Projekt” oznacza każdy przejaw działalności, na którego realizację Organizator
gromadzi środki finansowe za pośrednictwem Serwisu.
13. „Wspierający” oznacza Użytkownika, który wpłaca Składki na rzecz określonego
Projektu w ramach Zbiórki.
14. „Składka” oznacza środki finansowe pozyskane przez Organizatora od
Wspierających na zrealizowanie Projektu, w wysokości takiej, jaka wpłynęła na konto
bankowe Operatora; za termin otrzymania Składki uważa się dzień, w którym wpłynęła
ona na konto bankowe Operatora.
15. „Konto Użytkownika” oznacza konto w Serwisie udostępnione indywidualnie
Użytkownikowi, które zostaje utworzone po przeprowadzeniu procesu rejestracji w
Serwisie. Konto Użytkownika utworzone zostaje w oparciu o Login i zabezpieczone jest
Hasłem.
16. „Login” („Nazwa użytkownika”) oznacza niepowtarzalny ciąg znaków wybrany przez
Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, który stanowi identyfikator Użytkownika.
17. „Hasło” oznacza unikalny ciąg znaków, wybranych przez Użytkownika podczas
rejestracji w Serwisie, który umożliwia i zabezpiecza dostęp do Konta Użytkownika.
18. „ Profil Użytkownika” oznacza zestaw informacji o Użytkowniku, kóre zostały
udostępnione przez Użytkownika.
19. „Saldo wpłat i wypłat” oznacza różnicę między sumą wszystkich Wpłat Użytkownika
dokonanych w charakterze Wspierającego, a sumą wszystkich wypłat Użytkownika
dokonanych w charakterze Organizatora Zbiórki.
20. „Wpłata” oznacza kwotę przekazaną przez Wspierającego.
21. „Wypłata” oznacza kwotę przelewaną z rachunku bankowego Operatora na
rachunek bankowy Organizatora.
22. „Prowizja” oznacza opłatę na rzecz Operatora w wysokości określonej w Załączniku
nr 2 do Regulaminu.

23. „Usługi” oznacza usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu
polegające na udostępnieniu Użytkownikom przestrzeni do organizowania Zbiórek oraz
przekazywaniu środków finansowych między Użytkownikami.
24. „Umowa” oznacza umowę zawieraną pomiędzy Wspierającym a Organizatorem.
25. „Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy” oznacza ustawę z dnia 16 listopada
2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 299 ze zm.).
26. „Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
27. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia z 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).
28. „GIIF” oznacza Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o którym mowa w
Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
29. „Formularz Informacji” oznacza formularz informacji GIIF uzyskiwany od
Użytkownika zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu.

WYMAGANIA TECHNICZNE
30. Korzystanie z Serwisu uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych. W
celu prawidłowego korzystania z Usług, Użytkownik powinien posiadać:
• urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet,
• połączenie z globalną siecią Internet,
• zaktualizowaną przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia
SSL,
• adres email,
• własne konto bankowe.

REJESTRACJA
31. W celu dokonania Wpłaty rejestracja Użytkownika nie jest wymagana. Wpłacający
chcący zachować anonimowość w formularzu wpłaty może wpisać zamiast nazwiska
słowo anonim.
32.Aby uzyskać status Użytkownika należy dokonać rejestracji w Serwisie poprzez
poprawne wypełnienie pól formularza rejestracyjnego, wskazanych jako obowiązkowe.
33. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje co do zasady swoje imię i
nazwisko, nazwę użytkownika (Login), hasło, adres e-mail i dowolne informacje o sobie.
Użytkownik pragnący zachować anonimowość zamiast nazwiska powinien wpisać słowo
anonim.
34. Użytkownik zobowiązuje się do przekazywania Operatorowi i innym Użytkownikom
wyłącznie prawdziwych informacji.
35. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, iż podane dane są
kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz, że
zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
36. Po poprawnym wprowadzeniu Loginu oraz Hasła Użytkownik otrzymuje dostęp do
indywidualnego Konta Użytkownika.
37. Podanie nieprawdziwych danych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi
w celu skorzystania z Serwisu może podlegać odpowiedzialności karnej oraz
odpowiedzialności odszkodowawczej i spowoduje dla tej osoby trwałe zablokowanie
możliwości korzystania z Usług Serwisu.
38. Podane przez Użytkowników w Serwisie dane osobowe są zbierane i przetwarzane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności
zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
39. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych umożliwiających logowanie się
w Serwisie osobom trzecim pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za szkody z
tego wynikłe. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o wejściu osoby
trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się w Serwisie, w tym
Loginu lub Hasła, a także w przypadku powstania po stronie Użytkownika
uzasadnionego podejrzenia zaistnienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien
niezwłocznie zawiadomić o tym Operatora oraz zmienić Login i Hasło.
40. Użytkownik może założyć tylko jedno Konto Użytkownika.

41. Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie treści jego Zbiórek, Profilu, Salda wpłat i
wypłat, historii Wpłat Składek, historii Zbiórek, komentarzy do Zbiórek.

USŁUGI
42. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych treścią niniejszego
Regulaminu zostaje zawarta między Użytkownikiem a Operatorem po skutecznym
zakończeniu rejestracji.
43. W ramach działalności Serwisu Operator, na zasadach określonych niniejszym
Regulaminem, zapewnia przestrzeń do przeprowadzania Zbiórek oraz do komunikacji
między uczestnikami, w szczególności:
• organizowania Zbiórek,
• przesyłania wiadomości,
• zadawania pytań,
• komentowania Zbiórek przez Użytkowników.
44. Operator dokłada należytych starań, aby wyświetlane Wpłaty, Wypłaty i ich bilanse
były codziennie aktualizowane.
45. Organizator wskazuje numer swojego rachunku bankowego, na który Operator
przekaże Składki wpłacone przez Wspierających, po potrąceniu Prowizji.
46. Dla prawidłowej realizacji przekazania środków nie będą miały znaczenia
ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone w dyspozycji złożonej przez
Użytkownika (inne niż numer rachunku). Dokonywany przez Wspierającego przelew
Składki na rachunek bankowy Operatora jest uznany za zrealizowany w momencie
zaksięgowania środków na rachunku bankowym Operatora. Dokonywany przez
Operatora przelew na rzecz Użytkownika (odpowiednio przekazanie Składki
Organizatorowi lub jej zwrot na rzecz Wspierającego) jest uznany za zrealizowany
prawidłowo na rzecz właściwego odbiorcy, gdy Operator zleci bankowi przelew środków
na podany przez Użytkownika rachunek bankowy. Operator nie odpowiada za
nienależycie dokonane przelewy w przypadku zamierzonego lub niezamierzonego
błędnego podania przez Użytkownika numeru rachunku bankowego.

ZBIÓRKI
47. W ramach Serwisu Operator tworzy i udostępnia dla Użytkowników przestrzeń na
pozyskiwanie Składek na realizację Projektów.
48. Cel Zbiórki ani jej treść nie mogą być sprzeczne z prawem.
49. Organizator wystawia w Serwisie swoją Zbiórkę opisując jej cel zgodnie z prawdą.
50. Przesłana propozycja Zbiórki jest weryfikowana, edytowana w uzgodnieniu z
Organizatorem i uruchamiana przez Operatora.
51. Składki wpłacane przez Wspierających gromadzone są przez Operatora na
rachunku bankowym prowadzonym przez Operatora, od dnia wystawienia Zbiórki w
Serwisie do terminu Wypłaty zgodnego z Regulaminem. Operator dokłada należnych
starań, aby stan zgromadzonych Składek widoczny w opisie Zbiórki był codziennie
aktualizowany.
52. Wspierający w ciągu 14 dni kalendarzowych po wpłacie Składki może złożyć
wniosek do Operatora o wycofanie jego Składki. Operator w takim wypadku zwróci całą
kwotę, jaka wpłynęła na konto bankowe Operatora z tytułu tej Składki lub kwotę
mniejszą, wskazaną przez Wspierającego, na rachunek bankowy Wspierającego i
zmniejszy o tę kwotę stan Zbiórki.
53.Wypłaty na rzecz Organizatora realizowane są co miesiąc na podstawie stanu
Zbiórki na koniec miesiąca, z uwzględnieniem ewentualnych wycofań Składek.
54. Z uwagi na dopuszczalny okres na składanie wniosków przez Wspierających o zwrot
wpłaconej Składki, Operator zastrzega sobie termin 21 dni od zakończenia miesiąca na
realizację Wypłaty, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia od niego
niezależne.
55. W przypadkach otrzymania Składek po terminie zakończenia Zbiórki, wynikające z
nich Wypłaty będą realizowane na podstawie stanu niewypłaconej Zbiórki znajdującym
się na koncie bankowym Operatora na końcu każdego miesiąca, w terminie do 21. dnia
następnego miesiąca.
56. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania Zbiórki
ze zwrotem wpłaconych Składek Wspierającym, a także uniemożliwienia prowadzenia
innych Zbiórek przez Użytkownika w razie naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia

naruszania postanowień Regulaminu przez któregokolwiek z Użytkowników biorących
udział w Zbiórce, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia
naruszenia prawa podczas organizowania Zbiórki.
57. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy o charakterze bezprawnym
lub związanych z działalnością o takim charakterze, w tym komentarzy naruszających
prawa osób trzecich, a także komentarzy, które budzą wątpliwości co do ich zasadności.
Użytkownik może wnioskować do Operatora o usunięcie takiego komentarza.
58. Organizator ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie ewentualne obciążenia
zwrotne (czyli zwłaszcza za chargebacki dla płatności kartami oraz w razie
udostępnienia Organizatorowi w saldzie jego zrzutki transakcji niezgodnie z Umową lub
wskutek błędu systemu). Operator zastrzega sobie prawo do blokowania środków na
Koncie Organizatora w celu pokrycia straty wywołanej wystąpieniem obciążenia
zwrotnego. Dodatkowo Operator uprawniony jest do przekazania danych Organizatora
oraz wszelkich przesłanych przez niego dokumentów związanych z prowadzeniem
Zbiórki do operatora płatności internetowych obsługującego transakcje w Serwisie.
59. Jeśli suma Wpłat od jednej osoby przekroczyła kwotę zwolnioną z podatku od
darowizn, Organizator powinien dokonać stosowanego zgłoszenia i rozliczenia z
urzędem skarbowym.
60. Użytkownikom, którzy otrzymają Wpłaty kartą odbiegające od normy (wiele wpłat
powtarzalnymi kartami, podejrzanie wysokie wpłaty kartą, wpłaty kartą i natychmiastowe
wypłaty i inne odbiegające od normy działania), zostaną zablokowane możliwości
używania Serwisu do czasu wyjaśnienia sytuacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
61. Użytkownicy odpowiedzialni są za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
62. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie obowiązującego prawa
bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie
niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie
dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także ujawnienie
tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
63. Operator zastrzega sobie uprawnienie do przerwania świadczenia usług wobec
Użytkownika i odmowy ich świadczenia w przyszłości w przypadku naruszenia lub
uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego
Regulaminu.
64. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Operatora, pracowników, współpracowników,
agentów, partnerów i licencjodawców przed i wobec wszelkimi roszczeniami oraz
odpowiedzialnością, stratami i kosztami, wniesionymi przeciwko Operatorowi lub
którejkolwiek z wyżej wymienionych osób, wynikającymi z, będącymi związanymi z lub
które mogą wyniknąć z dostępu lub korzystania z Serwisu, a także z naruszenia lub
domniemanego naruszenia niniejszego Regulaminu, licencji lub naruszenia
jakichkolwiek praw osób trzecich w tym, bez ograniczeń, wszelkich praw własności
intelektualnej, reklamy, poufności lub prawa prywatności, wszelkich przepisów, zasad,
przepisów, kodeksów, ustaw, rozporządzeń i zarządzeń.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
65. Operator jest podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w postaci
udostępnienia w ramach Serwisu przestrzeni dla Użytkowników do przeprowadzenia
Zbiórek oraz pośredniczącym w przekazywaniu środków finansowych pomiędzy
Użytkownikami Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub
zaniechania Użytkownika związane z przekazanymi temu Użytkownikowi Składkami
zebranymi na realizację Projektu, w szczególności w zakresie odpowiedzialności
podatkowej, w tym także odpowiedzialności określonych postanowieniami zawartymi w
ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 205 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
66. Operator zastrzega, iż nie jest stroną Umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami
w ramach Serwisu i nie odpowiada za wykonanie zobowiązań powstałych pomiędzy
Użytkownikami na jej podstawie. Stronami umów zawieranych podczas organizowanych
Zbiórek za pośrednictwem Serwisu są Użytkownicy.

67. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym
funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika spowodowane działaniem
siły wyższej lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Operator
zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Serwisu ze względów technicznych
lub konserwacyjnych, przy czym w miarę możliwości Operator będzie informował
Użytkowników o takich przypadkach z wyprzedzeniem.
68. Operator nie odpowiada za działania Użytkowników polegające na wykorzystywaniu
Kont Użytkowników w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub
niniejszym Regulaminem.
69. Operator może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do
usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku zasady świadczenia tych
usług są określane przez te podmioty.

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY
70. Transakcja Rejestrowana oznacza Transakcję, która podlega rejestracji zgodnie z
wymogami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ze względu na jej równowartość
przekraczającą 15000,00 € ównież w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za
pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą
powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia
obowiązku rejestracji lub ze względu na zaistnienie okoliczności wskazujących, że może
ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na
jej wartość i charakter.
71. W celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego w trakcie zlecania Transakcji
Rejestrowanej, Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji wymaganych
zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zawartych w
Formularzu informacji GIIF. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z
postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
w przypadku nie otrzymania wymaganych informacji, Serwis może odmówić przyjęcia
Składek bądź ich Wypłaty, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika wysyłając
stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

WERYFIKACJA ORGANIZATORA
72. Organizator może być poproszony o wykonanie przelewu weryfikacyjnego na kwotę
1 PLN (którą potem będzie mógł wypłacić z powrotem na swój rachunek bankowy) na
rachunek bankowy Operatora. W tytule tego przelewu Organizator musi podać
wskazany ciąg znaków.
73. Po zaksięgowaniu przelewu weryfikacyjnego Organizatora dane z przelewu (imię i
nazwisko osoby fizycznej albo nazwa lub firma innego podmiotu prawnego) zostaną
porównane z danymi podanymi w Profilu. Niezgodność tych danych może być
potraktowana jako podanie nieprawdziwych informacji, ze wszystkimi regulaminowymi
konsekwencjami.
74. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, w przypadku
uzasadnionego podejrzenia, że Organizator Zbiórki może naruszać przepisy ustaw
karnych odnoszące się do prania brudnych pieniędzy lub wspierania terroryzmu,
Operator zastrzega sobie prawo do żądania od Organizatora przedłożenia innych,
wskazanych przez siebie dokumentów, do czasu przedstawienia których Składki nie
będą przekazwane na rachunek Organizatora. Jeżeli dokumentacja przedłożona przez
Organizatora nie rozwieje opisanych w tym punkcie wątpliwości, Operator zastrzega
sobie prawo do przerwania Zbiórki i zwrotu wpłaconych Składek Wspierającym.
75. W przypadku jeśli numer konta przypisany do Profilu na skutek wykonania przelewu
weryfikacyjnego ulegnie zmianie (np. na skutek zamknięcia konta w banku) należy ten
fakt zgłosić Operatorowi. Po zgłoszeniu tego faktu zostaną przesłane instrukcje
dotyczące zmiany konta przypisanego do Profilu Organizatora. Jest to ważne dla
poprawnej realizacji Wypłat (Wypłaty realizowane są na numer konta przypisany do
Profilu na skutek wykonania przelewu weryfikacyjnego). W przypadku braku
odpowiedniego zgłoszenia i wypłaceniu przez Organizatora składek na nieaktualny
rachunek, Operator nie ponosi odpowiedzialności.
76. W przypadku Profilu osoby innej niż osoba fizyczna (np. Profilu firmy, fundacji)
wymagane jest przesłanie upoważnienia dla osoby zarządzającej Profilem, podpisanego

przez wszystkie osoby zarządzające zgodnie z zapisami zawartymi w KRS
/dokumentach firmowych.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
77. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony.
78. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług, żądając
ukrycia Konto Użytkownika.
79. Operator zastrzega sobie uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie
Usług w trybie natychmiastowym i zablokowania Konta Użytkownika korzystającego z
Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. Operator uprawniony jest
także do zawieszenia świadczenia Usług lub zablokowania dostępu do Konta
użytkownika na czas potrzebny dla wyjaśnienia okoliczności wskazujących na
prawdopodobieństwo działania Użytkownika sprzecznie z prawem lub Regulaminem.
80. Operator może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli
zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Operatora lub
zablokowaniu Konta Użytkownika na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień
Regulaminu.
81. Po wypowiedzeniu Użytkownikowi umowy o świadczenie usług, wszystkie Składki
zebrane na jego Zbiórkach, a nie wypłacone, zostaną przelane na odpowiednie konta
bankowe Wspierających.

REKLAMACJE
82. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym
Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane przez Operatora niezgodnie z jego
postanowieniami.
83. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej Serwisu.
84. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika podany
podczas Rejestracji, przypisany do Konta Użytkownika lub podany w składanej
reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo przesłanej reklamacji lub pisemnie
na adres wskazany w reklamacji.
85. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu odpowiedzi na reklamację w
przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji będzie szczególnie utrudnione lub wymagać
będzie wiadomości specjalnych, a także gdy napotka inne przeszkody niezależne od
Operatora. Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać
uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez
Użytkownika każdorazowo wydłuża okres rozpoznania reklamacji.
86. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża
zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w tej formie.
87. Operator zastrzega możliwość nierozpatrywania reklamacji, których przedmiotem
jest odpowiedzialność Organizatora powstała w związku z niewywiązaniem się z
zobowiązań, jakie Organizator przyjął na siebie w stosunku do Wspierających w zamian
za otrzymane Składki na realizację Projektu.

PRAWA AUTORSKIE
88. Nazwa Serwisu i wszystkie treści tekstowe i graficzne oraz baza danych podlegają
ochronie prawnej jako utwór prawa autorskiego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
89. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub
niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień
Regulaminu.
90. Żadne opóźnienie lub odstąpienie od dochodzenia praw Operatora wynikających z
Regulaminu nie może być traktowane jako zrzeczenie się tych praw. Zrzeczenie się
przez Operatora konkretnych indywidualnych uprawnień (roszczeń) nie oznacza
ogólnego zrzeczenia się wszystkich przysługujących mu środków prawnych. Częściowe
wykorzystanie przysługujących Operatorowi uprawnień nie wyklucza późniejszego
skorzystania ze wszystkich praw mu przysługujących.

91. Operator zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym
Regulaminie.
92. Operator powiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną na
adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie. W terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody
na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu -– takie
oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika stosunku
prawnego będącego podstawą świadczenia Usług.
93. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który
to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego
Regulaminu.
94. W indywidualnych przypadkach możliwe są odstępstwa od zapisów Regulaminu pod
warunkiem wyrażenia zgody przez wszystkie strony, które mogą mieć interes prawny
związany z tymi odstępstwami.
95. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9.VIII 2018.

ZAŁĄCZNIK NR 1
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
Zasadą Serwisu jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących
prywatności i ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności
Użytkowników podczas korzystania z Serwisu sformułowana zostaje niniejsza Polityka
Prywatności stanowiąca integralną część Regulaminu Serwisu.
Zbieranie Danych Osobowych w Serwisie odbywa się z inicjatywy Użytkownika lub
automatycznie, w zależności od rodzaju danych. Korzystając z Serwisu w jakikolwiek sposób
Użytkownik wyraźnie i jednoznacznie akceptuje zasady obowiązujące w Polityce Prywatności.
Wszelkim pojęciom pisanym wielką literą, niezdefiniowanym w sposób odmienny w niniejszym
załączniku, pozostawia się znaczenie nadane im w Regulaminie. Termin „Dane Osobowe”
oznacza wszelkie informacje, same w sobie lub w kombinacji z innymi informacjami, dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby Użytkownika.
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności
zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności Ustawy o
ochronie danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych jest Operator Serwisu darzadar.pl:
MTMarketing
28 Rose Hill Court, Kilkenny, Irlandia,
który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w
tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.
U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm

ZGODA NA PRZETWRZANIE DANYCH
OSOBOWYCH
Korzystanie, Rejestracja w Serwisie oraz wprowadzenie Danych Osobowych w indywidualnym
Koncie Użytkownika równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na umieszczenie ich w bazie
Danych Osobowych Operatora. Zbiór Danych Osobowych Użytkowników zgłoszony będzie
Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów
danych osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie Danych Osobowych przez Operatora odbywa się w zakresie niezbędnym do
nawiązania, ukształtowania treści oraz realizacji Usług świadczonych przez Serwis. Dane

osobowe przetwarzane w Serwisie będą wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana
zgoda Użytkownika.
Podane dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Operatora dla celów
marketingowych lub innych, w tym także w prawnie usprawiedliwionych celach Operatora
marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Operatora oraz firm z nim
współpracujących. Użycie podanego adresu e-mail w celu przesłania informacji handlowej
(marketingowej) drogą elektroniczną wymaga udzielenia odrębnej zgody.
Operator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) Danych Osobowych
Użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane
przez Operatora Dane Osobowe Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione
uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie
postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do żądania ich
poprawienia i usunięcia. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika w procesie rejestracji
Dane Osobowe stały się nieaktualne, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich
zaktualizowania.
Operator uprawniony jest do zawieszenia świadczenia Usług wobec Użytkownika, który pomimo
zmiany Danych Osobowych, nie dokonał ich aktualizacji w Serwisie.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Operator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie
nowej polityki prywatności w Serwisie.

ZAŁĄCZNIK NR 2
CENNIK
Założenie i korzystanie z konta w Serwisie darzadar.pl jest darmowe.
Od Wpłat na rzecz Zbiórki za pomocą karty płatniczej potrącana jest prowizja pośrednika płatności
PayPal wynosząca 2,9%+0,80zł od każdej Wpłaty.

