Regulamin Serwisu Razem dla Dzieci

Zarządzający serwisem
Serwis internetowy działający pod domeną www.razemdladzieci.org (dalej: Serwis) prowadzony jest przez
Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF (dalej: UNICEF
Polska) z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 317, wpisany do rejestru NIP: 527-23-76-153 REGON:
015155202; email: unicef@unicef.pl; tel. 22 568 03 00
Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Serwisu.
Serwis został stworzony w celu umożliwienia użytkownikom uruchomienia indywidualnej zbiórki funduszy poprzez stronę
internetową (Zbiórka) na akcje prowadzone przez UNICEF Polska (Akcje UNICEF). Otworzenie zbiórki jest dobrowolne i
opiera się o zasady wolontariatu. Użytkownik Serwisu nie pobiera żadnego wynagrodzenia za prowadzenie Zbiórki na
rzecz UNICEF Polska.
Akcje UNICEF są prowadzone przez UNICEF Polska w ramach zbiórek publicznych na podstawie stosownych pozwoleń.
Użytkownik Serwisu bez zgody UNICEF Polska nie może prowadzić zbiórek pieniędzy w formie gotówki.
Użytkownik Serwisu zbiera fundusze na rzecz UNICEF Polska wyłącznie poprzez płatności online udostępnione
w Serwisie. Płatności online, dokonywane na Akcję UNICEF w ramach prowadzonych przez użytkowników
Serwisu Zbiórek, są przekazywane na konto bankowe UNICEF Polska.
Użytkownik niezalogowany do Serwisu może:
 przeglądać informacje o Zbiórkach prowadzonych przez użytkowników Serwisu
 wspierać wybraną Zbiórkę poprzez dokonanie płatności online.
Rejestracja w Serwisie (Profil użytkownika)
Utworzenie profilu w Serwisie jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Po zarejestrowaniu się w Serwisie mogą Państwo zarządzać takimi działaniami, jak:
 Edycja danych,
 Otwarcie własnej Zbiórki na wybraną Akcję UNICEF,
 Edycja danych prowadzonej Zbiórki,
 Pobieranie materiałów o Akcjach UNICEF w ramach prowadzonych Zbiórek,
 Przeglądanie wpłat na Akcję UNICEF dokonanych poprzez Zbiórkę.
Podczas rejestracji osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, są zobowiązane do podania imienia i nazwiska swojego
opiekuna.
UWAGA: Automatyczne informacje wysyłane w ramach ustawień w profilu nie stanowią informacji handlowych w
rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997.
W czasie rejestracji UNICEF Polska zbiera dane osobowe użytkownika Serwisu. Dane te będą wykorzystane tylko przez
UNICEF Polska – administratora bazy danych. Wszystkie dane osobowe zbierane przez UNICEF Polska podlegają
ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (patrz pkt. Ochrona danych osobowych).
W celu utworzenia profilu w Serwisie na adres mailowy podany w czasie rejestracji zostanie wysłany link aktywacyjny do
konta. W celu aktywacji konta, należy dopełnić rejestracji postępując zgodnie z informacjami w mailu.
Materiały i publikacje udostępnione przez UNICEF Polska w Serwisie (Materiały informacyjne)
Wszelkie Materiały informacyjne umieszczone w Serwisie są własnością UNICEF i są udostępnianie użytkownikom
wyłączenie na potrzeby prowadzonej Zbiórki w ramach Serwisu. Użycie Materiałów informacyjnych w innym celu niż
wskazany w niniejszym Regulaminie jest zabronione.
Informujemy, iż nazwa i logo UNICEF jest chronione prawem międzynarodowym.
Zamieszczanie zdjęć i treści na stronie zbiórki użytkownika Serwisu
UNICEF Polska nie odpowiada za treści i zdjęcia umieszczane przez użytkowników Serwisu.
UNICEF Polska zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu użytkownika, zdjęć lub strony Zbiórki użytkownika bez
konieczności wcześniejszego powiadomienia o tym użytkownika, jeśli zamieszczona treść lub zdjęcia zawierają treści

wulgarne lub mają charakter pornograficzny, naruszają wizerunek osób trzecich lub dobre obyczaje, są sprzeczne z
prawem.
Newsletter
Zapisanie się do subskrypcji newslettera UNICEF Polska jest dobrowolne. Po zapisaniu się na newsletter na podany
przez Państwa adres email zostanie wysłany link aktywujący subskrypcję. Link aktywujący jest ważny 10 dni
kalendarzowych. Po tym terminie, jeśli nie dokonają Państwo aktywacji newslettera, Państwa dane zostaną usunięte.
Zgoda na otrzymywanie newslettera może być wycofana w każdym momencie w następujący sposób:
 poprzez kliknięcie w link „Zrezygnuj z subskrypcji”, który znajduje się w stopce każdego newslettera;
 wysłanie informacji o wycofaniu zgody na adres abi@unicef.pl ;
Płatności online
Serwis umożliwia dokonanie płatności online na Akcje UNICEF Polska w ramach Zbiórek prowadzonych przez
użytkowników Serwisu.
UNICEF Polska jest organizacją pożytku publicznego (od 2008 roku), tym samym darowizna przekazana na rzecz
UNICEF Polska, może zostać odliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym roku podatkowym
(więcej szczegółów w Odliczanie od podatku darowizn przekazanych przez osoby fizyczne (PIT); Odliczanie od podatku
darowizn przekazanych przez osoby prawne (CIT).
Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN).
Płatności online są obsługiwane przez serwis transferuj.pl, należącego do firmy Krajowy Integrator Płatności S.A.
(http://kipsa.pl/). Chcąc dokonać płatności przez Internet zostaną Państwo przekierowani do serwisu transferuj.pl..
W ramach płatności online mogą Państwo dokonać płatności online za pomocą następujących metod:
 internetowy przelew bankowy (aktualna lista banków współpracujących z transferuj.pl jest dostępna na stronie
https://transferuj.pl/metody-platnosci.html )
 karta kredytowa lub debetowa (lista rodzajów kart oraz operatorów obsługujących płatności jest dostępna na
stronie https://transferuj.pl/metody-platnosci.html )
Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonanie przez serwis transferuj.pl określa regulamin
transferuj.pl, który mogą się Państwo zapoznać w serwisie transferuj.pl przed rozpoczęciem płatności
(https://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf).

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz
ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204), informujemy, iż
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz w związku z realizowanymi usługami, w tym w
celach marketingowych UNICEF Polska oraz archiwizacji. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie
Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie 02-665, Al. Wilanowska 317.
W celu umożliwienia realizacji płatności on-line zostaną Państwo przekierowani do serwisu transferuj.pl, którego
administratorem danych w rozumienie art.7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych jest Krajowy Integrator Płatności
S.A.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych,
aktualizowania, poprawiania oraz ich usunięcia.
Wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych prosimy kierować na adres abi@unicef.pl.
Postanowienia końcowe
Polski Komitet Narodowy UNICEF nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w korzystaniu z Serwisu
zaistniałe z przyczyn technicznych, niezależnych od niego.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Serwisie.
Polski Komitet Narodowy UNICEF zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulamin bez obowiązku informowania o
tym użytkowników, a wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie www.unicef.pl.

