REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE
„CUDNY DAR ŚLUBNY”
ORAZ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO
www.dziekitobie.pl
§1
Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady udziału w projekcie „cudny
dar ślubny” oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach
serwisu internetowego www.dziekitobie.pl.
2. Projekt – inicjatywa po nazwą „cudny dar ślubny” prowadzona przez Fundację,
mająca na celu wsparcie finansowe podopiecznych Fundacji, bądź innego celu
dobroczynnego, a nadto: promowanie wiedzy o działalności statutowej Fundacji,
o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego poprzez uwrażliwianie
młodzieży i dorosłych na potrzeby innych osób.
3. Organizator Projektu – Para Młoda, decydująca się wziąć udział w Projekcie.
4. Uczestnik – podmiot biorący udział w Projekcie.
5. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu.
6. Serwis – prowadzony przez Organizatora informacyjny serwis internetowy
pod domeną www.dziekitobie.pl, którego celem jest promocja działalności
Organizatora poprzez umożliwienie Uczestnikom udziału w Projekcie.
7. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Organizatora w ramach Serwisu
na rzecz Użytkowników.
8. Fundacja/Usługodawca – Fundacja „Dzięki Tobie” z siedzibą w Poznaniu, pod
adresem: ul. Katowicka 81A/15, 61-131 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego- rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000571870, NIP 7831730029, REGON 362290859, posiadająca
status organizacji pożytku publicznego.
§2
1. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, mających zamiar wstąpić w
związek małżeński, którzy podczas uroczystości ślubnej decydują się
przeprowadzić wśród gości zbiórkę pieniężną, zamiast zwyczajowo wręczanych z
tej okazji okolicznościowych podarunków, tak by uzyskane w ten sposób środki
pieniężne przekazać na cel dobroczynny.
2. Celem dobroczynnym jest cel wskazany przez nowożeńców, o charakterze
charytatywnym, i tak zgromadzone środki pieniężne mogą zostać przekazane na
jeden z celów statutowych Fundacji, jedną z akcji
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charytatywnych/inicjatyw/zbiórek bieżąco prowadzonych przez Fundację jak i inny
cel, na który za pośrednictwem Fundacji, środki pieniężne mają zostać
przekazane.
3. Udział w Projekcie jest dla nowożeńców dobrowolny.
4. Organizator Projektu od Fundacji otrzymuje bezzwrotny pakiet informacji oraz
puszkę.
5. W razie wycofania przez Organizatora chęci udziału w Projekcie zobowiązuje się
on przekazać na rzecz Fundacji darowiznę pieniężną w dowolnej kwocie, na
pokrycie kosztów przygotowania pakietów informacyjnych oraz puszki.
§3
1. Udział w Projekcie ma na celu przekazanie wsparcia finansowego celu
dobroczynnego wskazanego przez nowożeńców.
2. Zgłoszenie udziału w Projekcie następuje poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronach Serwisu, w szczególności wymaga
podania odpowiednich danych osobowych Organizatora, a także akceptacji
Regulaminu.
3. Fundacja przekaże Organizatorom określoną przez nich liczbę pakietów, na które
składają się informacje o Projekcie, które mogą zostać dołączone do zaproszeń
ślubnych oraz puszkę, do której nowożeńcy zbierać będą środki pieniężne
otrzymywane zamiast zwyczajowych podarków tj. kwiatów, zdrapek, losów itd.
4. Wszelkie pozostałe czynność faktyczne i prawne związane z organizacją zbiórki
należą do nowożeńców/Organizatora Projektu. Fundacja nie zapewnia udziału
wolontariusza ani pracownika podczas zbiórki w dniu uroczystości ślubnej.
5. Konsekwencją udziału w Projekcie jest wpłata wskazanej, zebranej przez
Organizatora Projektu sumy pieniężnej, która zostanie przekazana na konkretny
wskazany przez Organizatora projektu cel dobroczynny.
6. Wpłata, o której mowa w ust. 5 stanowi darowiznę celową na rzecz
Fundacji, jako organizacji pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Organizator przyjmuje na siebie osobistą odpowiedzialność za wszystkie
działania podjęte w ramach organizacji zbiórki publicznej/udziału w Projekcie w
dniu ślubu od momentu podjęcia pierwszych czynności organizacyjnych do chwili
zaakceptowania na piśmie przez Fundację rozliczenia zbiórki publicznej ofiar
pieniężnych, dokonanej podczas zbiórki publicznej w dniu Ślubu.
8. Organizator nie ma prawa przyjmować w imieniu Fundacji żadnych ofiar
rzeczowych. W przypadkach wyjątkowych, mających charakter szczególny na
przyjęcie ofiary rzeczowej wymagana jest zgoda Fundacji wraz z ustanowieniem
na piśmie pełnomocnictwa do przyjęcia ofiary rzeczowej.
9. Powierzenie wykonywania czynności związanych z działalnością Organizatora
osobie lub osobom trzecim nie zwalnia Organizatora od odpowiedzialności.
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10. Organizator w ramach Projektu działa nieodpłatnie i nie może czerpać żadnych
korzyści majątkowych.
11. Organizator dokładając należytej staranności i wykorzystując swoje możliwości
powinien nagłośnić i rozreklamować prowadzenie zbiórki publicznej.
12. Fundacja
może
informować Organizatora Projektu o
najważniejszych
wydarzeniach w Projekcie.
§4
1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
2. Użytkownik akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie
korzystania z Serwisu.
3. Użytkownik zamawiający Newsletter lub zgłaszający się do udziału w
Projekcie dodatkowo akceptuje Regulamin przy zamawianiu którejś z tych
Usług.
4. Regulamin jest dostępny pod adresem www.dziekitobie.pl w zakładce
regulamin. Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku w formacie
pdf.
5. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest dokument „Polityka Prywatności”
zamieszczonym także pod adresem www.dziekitobie.pl, w zakładce polityka
prywatności.
§5
Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:
1. przeglądarki internetowej
2. posiadania adresu email,
3. włączonej obsługi „cookies".
§6
1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które zaakceptowały
Regulamin.
2. Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego
danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że
wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe.
§7
1. Serwis świadczy usługi informacyjne, a także organizacyjne w zakresie
działalności dobroczynnej w ramach Projektu.
2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.
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3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych usług
odpłatnych lub wprowadzenia odpłatności za istniejące Usługi, co następuje
wyłącznie w drodze odpowiedniej zmiany niniejszego Regulaminu.
4. Dochody z Usług odpłatnych Serwisu przeznaczane są wyłącznie na
działalność statutową Usługodawcy.
5. Serwis świadczy następujące usługi:
a) dostarczanie treści o charakterze informacyjnym na temat Projektu,
b) możliwość zgłoszenia się do udziału w Projekcie,
c) Newsletter.
6. Poprzez zamówienie Newslettera lub zgłoszenie się do udziału w Projekcie
Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości
przesyłanych pocztą elektroniczną na podany przez
niego adres,
dotyczących działalności Usługodawcy oraz podmiotów z nim związanych, w
tym wiadomości o charakterze informacji handlowych.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji
Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z
przyczyn od niego niezależnych oraz za szkody poniesione przez Użytkowników
z tego tytułu.
§8
1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można
składać drogą elektroniczną pod adresem kontakt@dziekitobie.pl lub drogą
listowną na adres Fundacji.
2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia
ich otrzymania.
3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.
§9
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi
Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.
2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą
świadczenia usług w ramach Newslettera,
przesyłając
odpowiednie
oświadczenie na adres kontakt@dziekitobie.pl bądź listownie na adres Fundacji.
§ 10
1. Fundacja oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych, ujawnionych w
związku z udziałem w projekcie „cudny dar ślubny”.
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2. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania obowiązków dotyczących
ochrony danych osobowych został powołany Koordynator do spraw
bezpieczeństwa danych osobowych.
3. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o
kontakt z Koordynatorem do spraw bezpieczeństwa danych osobowych e-mail
kontakt@dziekitobie.pl
4. Dane osobowe, o których mowa powyżej przetwarzane się zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. L
119 z 4.5.2016) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2018.1000).
5. Dane osobowe przetwarzane są w celu skutecznego udziału w projekcie „cudny
dar ślubny”. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania
uniemożliwi udział w projekcie oraz spowoduje usunięcie danych otrzymanych na
początkowym etapie współpracy.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a i b. w/w
rozporządzenia.
7. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Zgoda jest wyrażona poprzez
akceptację regulaminu.
8. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące i działające na rzecz
prawidłowego i terminowego wykonania umowy.
9. Uczestnik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie, w innym razie dane osobowe będą przetwarzane przez
okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych
osobowych w stosunku do Uczestnika, bądź wycofania zgody.
10. Uczestnik ma prawo żądania od Fundacji dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu.
11. Fundacja oświadcza, że dane osobowe przez niego gromadzone nie są
poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
12. Udostepnienie danych osobowych jest nie jednoczesną zgodą na przekazywanie
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
§ 11
1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu będą
rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Fundacji.
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2. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, a
także zawieszenia bądź odwołania projektu „cudny dar ślubny”.
3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi dokument „Deklaracja
uczestnictwa w akcji charytatywnej” oraz dokument „Polityka prywatności”
zamieszczony na stronie internetowej pod domeną: www.dziekitobie.pl.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2019 , do dnia jego odwołania bądź zmiany.
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