
Regulamin serwisu Pomagamy.Rybnik.com.pl

§ 1 Wstęp i definicje

1. Niniejszy regulamin, (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego 

dostępnego pod adresem Pomagamy.Rybnik.com.pl (dalej „Serwis”). 

2. Administratorem Serwisu jest tuPolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Rybniku, przy ul. 3 Maja 30, 

44-200 Rybnik, NIP: 6423088117, REGON: 241138855, 

KRS: 00003274643 (dalej „Administrator”).

3. Celem Serwisu jest promocja Organizacji prowadzącymi działalność charytatywną (dalej 

„Organizacja”) oraz projektów dobroczynnych (dalej Projekty), obejmujących swoim zasięgiem

terytorialnym obszar miasta Rybnika oraz ościennych miejscowości, a także zasięg powiatu 

rybnickiego. 

4. Serwis stanowi medium pośredniczące pomiędzy Organizacjami oraz autorami Projektów, a 

darczyńcami, którzy za pomocą Serwisu mogą uzyskać informację o Organizacjach oraz 

Projektach.

5. Serwis stanowi wyłączną własność Administratora. 

6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone  w Serwisie 

zamieszczone, były wiarygodne. 

7. Administrator nie odpowiada za podanie nieprawdziwych informacji lub nienależyte 

wydatkowanie środków zebranych za pomocą Serwisu, przez Organizację lub autorów 

Projektów. 

8. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, 

zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych 

poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Osoba korzystająca z Serwisu powinna posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet 

oraz przeglądarkę internetową. Osoba korzystająca z Serwisu przyjmuje do wiadomości, iż ze 

względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego przegląda strony Serwisu, 

pewne funkcje Serwisu mogą być dla niej niedostępne.

§ 2 Warunki korzystania z Serwisu



1. Osoby, które korzystają z Serwisu, jednocześnie oświadczają, że zapoznały się Regulaminem, 

rozumieją, że są związani z jego treścią, akceptują jego postanowienia oraz zobowiązują się 

ich przestrzegać. 

2. Organizacja lub autor Projektu, zainteresowani prezentacją w Serwisie, muszą posiadać stronę

www oraz profil na serwisie Facebook oraz opcjonalnie link do systemu płatności 

umożliwiającego internautom dokonanie płatności; 

3. Organizacja lub autor Projektu, zainteresowani prezentacją w Serwisie, muszą dokonać 

następujących czynności:

a. wypełnić poprawnie i zgodnie z prawdą formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na 

stronie internetowej Pomagamy.Rybnik.com.pl;

b. zamieścić na stronie internetowej Organizacji lub stronie internetowej Projektu lub 

autora Projektu, a także na profilu w serwisie Facebook, logo Serwisu oraz linku do 

Serwisu;

c. umieścić w widocznym i ogólnodostępnym miejscu, w siedzibie lub miejscu 

prowadzenia działalności Organizacji lub autora Projektu, certyfikat Serwisu wydany 

przez Administratora.

4. W formularzu o którym mowa w § 2 pkt 3a Regulaminu, Organizacja lub autor Projektu 

zobowiązani są do przekazania Administratorowi następujących informacji:

a. Imię i nazwisko autora Projektu lub nazwę Organizacji;

b. Nazwę Projektu, jeśli zgłoszenie nie dotyczy Organizacji; 

c. Adres korespondencyjny;

d. Adres e-mail;

e. Opis działalności, którą zajmuje się Organizacja lub autor Projektu;

f. Opis i cel Organizacji oraz Projektu oraz kwota jaka jest potrzebna do jego realizacji;

g. opcjonalnie linku do systemu płatności umożliwiającego osobom korzystającym z 

Serwisu, dokonanie płatności na rzecz Organizacji lub Projektu;

h. Linków odsyłających do strony www oraz profilu na serwisie Facebook, Organizacji 

lub Projektu lub autora Projektu, na którym umieszczone będą dane o których mowa 

w § 2 pkt 3b Regulaminu;

i. Danych kontaktowych osoby upoważnionej do udzielania informacji o Organizacji lub 

Projekcie;



5. Decyzję o zamieszczeniu informacji o Organizacji lub Projekcie na stronie Serwisu, podejmuje 

Administrator, po otrzymaniu przez Organizację lub autora Projektu poprawnie uzupełnionego 

formularza, o którym mowa w § 2 pkt 3a Regulaminu.

6. Organizacja lub autor Projektu, zobowiązani są w formularzu o którym mowa w § 2 pkt 3a 

Regulaminu, podać prawdziwe dane i ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność. 

Jednocześnie Organizacja lub autor Projektu przyjmuje do wiadomości, iż podane przez niego 

w formularzu dane mogą być dostępne dla innych osób korzystających z Serwisu. 

7. Zgłoszenie oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu są dobrowolne i 

bezpłatne.

8. Organizacja lub autor Projektu, który zamieszcza w Serwisie wizerunek osoby trzeciej, musi 

posiadać pisemną 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. 

§ 3 Uprawnienia i zakres odpowiedzialności Administratora Serwisu

1. Administrator nie odpowiada za żadne czynności związane z korzystaniem przez internautów z

systemów płatności wskazanych przez Organizację lub autora Projektu. 

2. W przypadku nie spełnienia przez Organizację lub autora Projektu, warunków określonych w § 

2 pkt 3b i 3c Regulaminu, Administrator ma prawo usunąć informację o Organizacji lub 

Projekcie z Serwisu.

3. Administrator ma prawo odmowy zamieszczenia informacji o Organizacji lub Projekcie, a także 

usunięcia informacji o Organizacji lub Projekcie z Serwisu jeśli:

a. zawiera treści pornograficzne, erotyczne, wulgarne, obraźliwe; wzbudzających rasizm,

prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub 

sprzyjających działaniom przestępczym, naruszające prawa osób trzecich, w tym 

prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie 

chronionych, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, 

obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w 

szczególności ich dobra osobiste;

b. zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, lub dla realizacji których 

przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne;

c. są nieprawdziwe lub mogą wprowadzać w błąd innych korzystających z Serwisu, w 

szczególności co do okoliczności dotyczącej działalności Organizacji lub autora 

Projektu lub ich celu;



d. dotyczą narkotyków, alkoholu, nielegalnych leków, sterydów, używek i podobnych 

substancji, a także dotyczą broni oraz materiałów wybuchowych;

e. dotyczą usług i gier hazardowych;

f. celem realizacji Projektu lub działalności Organizacji jest finansowanie działalności 

niezgodnej z prawem;

g. z innych powodów, a których Administrator uzna, że realizacja Projektu lub działanie 

Organizacji, nie odpowiada idei działalności Serwisu.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia informacji o Organizacji lub 

Projekcie, bez podania przyczyny. 

5. Administrator  może zamieszczać w Serwisie materiały reklamowe, promocyjne lub 

marketingowe pochodzące od Operatora lub osób trzecich.

6. Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Administratora. Jakiekolwiek 

wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Administratora, poza przypadkami 

dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.

7. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim 

umieszczonych przez Administratora, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm.), a 

także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Administratorowi lub osobom 

trzecim, z którymi Operator zawarł odpowiednie umowy licencyjne. Jakiekolwiek kopiowanie, 

powielanie i rozpowszechnianie elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez 

zgody Administratora, jest zabronione.

8. Administrator udostępnia korzystającym z Serwisu adres email: redakcja@rybnik.com.pl 

przeznaczony do kontaktów z nim, w celu kierowania do niego zapytań, sugestii, uwag i 

informacji.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, wyłącznie w celu i w zakresie 

niezbędnym dla promowania i informowania o Organizacjach i Projektach, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu. 

2. Administrator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną lub przetwarzaniem z naruszeniem 

ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r o ochronie danych  osób fizycznych w związku 
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a 

także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Administrator nie będzie przekazywał Danych osobowych innym podmiotom, z zastrzeżeniem 

postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Administrator może zwrócić się do Organizacji lub autora Projektu z prośbą o wyrażenie zgody 

na przetwarzanie innych Danych osobowych lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez 

Administratora. W przypadku wyrażenia zgody na takie przetwarzanie Danych osobowych, 

zgoda taka musi zostać złożona w formie pisemnej.

5. Osoba korzystająca z Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do 

ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania 

przetwarzania Danych osobowych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych 

osobowych, w przypadkach wskazanych przez prawo. 

6. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie Danych osobowych, w 

celach wskazanych w niniejszym paragrafie, może prowadzić do odmowy przez Administratora

zamieszczenia informacji o Organizacji lub Projekcie. 

§ 5 Publikacja Regulaminu

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Administratora, przy ul. 3 Maja 30, 44-200 

Rybnik oraz na stronie internetowej Pomagamy.Rybnik.com.pl

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania 

i publikacji tj.: 1 grudnia 2018 roku.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o 

dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub 

dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie 

Serwisu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego 

całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości bez 

powiadomienia o tym korzystających z Serwisu. 

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych przekazanych mu 

przez korzystających z Serwisu. 



4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Danych korzystających z 

Serwisu, dokonane przez innych korzystających lub osoby trzecie, jeśli nastąpiło ono z 

naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dopełnienie przez Organizację lub autora 

Projektu jakichkolwiek ciążących na nim obowiązków podatkowych ani innych o charakterze 

publicznoprawnym.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od ich publikacji.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

8. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą 

dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą 

przez sąd powszechny właściwy dla adresu Administratora. 


