REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI AKCJA MENSTRUACJA
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady działania i warunki
korzystania z serwisu internetowego, dostępnego pod adresem www.akcjamenstuacja.pl oraz
w wersji mobilnej, (zwanego dalej „Serwisem”).
2. Administratorem Serwisu jest Fundacja Akcja Menstruacja z siedzibą w Lubinie, przy ul.
Leszczynowej 14/14, 59-300 Lubin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000833557, posiadającą numer statystyczny REGON 385800558, NIP 6922523293
(zwana dalej „Fundacją” lub „Administratorem”).
3. Dane kontaktowe Fundacji Akcja Menstruacja:
Leszczynowa 14 / 14,
59-300 Lubin,
kontakt@akcjamenstuacja.pl
4. Serwis służy do:
a) prowadzenia działań Fundacji i ich prezentowania,
b) kontaktu z darczyńcami i podopiecznymi Fundacji, również poprzez mechanizm
Formularza Kontaktowego.
5. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu
zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, jak i powszechnie
obowiązujących przepisów, a także korzystania z Serwisu w sposób nie naruszający praw
Fundacji oraz osób trzecich.
6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce „Regulamin
Strony” Serwisu www.akcjamenstruacja.pl. Regulamin jest publicznie i nieodpłatnie dostępny
dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego
pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą
systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.
7. Prawa do Serwisu, jak również do poszczególnych jego elementów (w szczególności
graficznych, słownych lub muzycznych) przysługują Fundacji. Jakiekolwiek materiały,
udostępnione w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek
formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem,
fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody
Administratora.
8. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnianych w Serwisie w całości lub
w części bez zgody Administratora w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi
naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone
na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.
9. Serwis działa wykorzystując pliki cookies. Zasady ich wykorzystywania podane są w polityce
prywatności dostępnej w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatości i Cookies”
10. Korzystanie z Serwisu nie wymaga logowania.
11. Korzystanie z Serwisu i udostępnionych za jego pośrednictwem usług i funkcjonalności jest
bezpłatne.

12. Użytkownik ponosi koszty połączenia z Serwisem, zgodnie z cennikiem obsługującego go
operatora telekomunikacyjnego.
13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu jest też uzależnione
od właściwości sieci Internet i sprzętu komputerowego Użytkownika, na które Fundacja nie ma
wpływu.

§2
Odpowiedzialność za treść
1. Fundacja dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone w Serwisie były rzetelne,
kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Z uwagi na ograniczenia techniczne Fundacja
nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Serwisu.
2. Wiążące informacje lub zalecenia Fundacja przekazuje za pośrednictwem komunikacji
indywidualnej.
3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych w Serwisie, jego
uzupełniania, modyfikacji a nawet całkowitego usunięcia zamieszczonych informacji.
4. W Serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki do adresów internetowych innych
podmiotów. Fundacja nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

§3
Zasady korzystania z formularza kontaktowego
1. Kontakt z Fundacją za pomocą Formularza Kontaktowego zamieszczonego w Serwisie
(zwanego dalej Formularzem) jest dobrowolny i możliwy jedynie po zaakceptowaniu
wymaganych zgód. Po wysłaniu wiadomości, na podany przez Użytkownika adres email
zostanie wysłana spersonalizowana wiadomość zwrotna.
2. Użytkownik Serwisu korzystając z Formularza wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

§4
Ochrona danych osobowych
1. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami
prawa.
2. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności Serwisu znaleźć można w zakładce
Polityka Prywatności i Cookies.

§5
Ochrona danych osobowych
1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik może kierować na
adres e-mail kontakt@akcjamenstruacja.pl
2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika.
Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności
jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne
podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu
regulaminu.
3. Fundacja może zmienić Regulamin bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiany, o których
mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników przed
wejściem zmian w życie.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2021 r. O jego zmianie Fundacja informuje poprzez
umieszczenie w Serwisie nowej treści Regulaminu.
5. Fundacja zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji
danych, naprawienia błędów i dokonywania innych prac, a także z innych przyczyn
niezależnych od Fundacji.
6. Fundacja jest uprawniona do zawieszenia działalności Serwisu lub jego zamknięcia, w całości
lub w odniesieniu do niektórych udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności.
7. Wszelkie spory pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem Serwisu strony zobowiązują się rozwiązać
w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron sądem właściwym
do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji.
8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

