REGULAMIN AKCJI “Pomóż sóweczkom”
I. [Definicje]
Użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają̨:

1. Serwis: serwis internetowy prowadzony pod adresem http://www.Ratujsoweczke.wwf.pl, na
którym znajdują̨ się̨ szczegóły Akcji,

2. Użytkownik: osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych albo

3.
4.

5.

6.
7.

posiadająca ograniczoną zdolność́ do czynności prawnych, lecz działającą zgodą swojego
przedstawiciela ustawowego), osoba prawna albo jednostka niebędąca osobą prawną, której
ustawa przyznaje zdolność́ prawną, która korzysta w jakikolwiek sposób z Aplikacji;
Akcja: akcja przeprowadzona przez Fundację WWF Polska, której celem jest zebranie funduszy
na ochronę̨ sóweczki,
Aplikacja – aplikacja sieciowa znajdująca się̨ w Serwisie i stanowiąca jego element, za
pośrednictwem której Użytkownik może w ramach akcji dokonać́ darowizny na cele, dla których
przeprowadzana jest akcja;
Administrator lub WWF: Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie, ul. M. Gandhiego 3,
02-645 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń́ Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000160673, NIP:
5213241055, REGON: 015481019, która w ramach prowadzonej przez siebie ubocznie
działalności gospodarczej zarządza Aplikacją;
Usługa lub Usługi: usługa lub Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na
rzecz Użytkownika w Aplikacji;
Regulamin: niniejszy regulamin.

II. [Postanowienia wstępne]
1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad przeprowadzenia Akcji, funkcjonowania
Aplikacji oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora w związku z
używaniem Aplikacji.
2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą rozpoczęcia korzystania z Aplikacji, do
przestrzegania postanowień́ Regulaminu.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać́ się̨ z
treścią̨ Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Aplikacji, Użytkownik oświadcza i
potwierdza, że zapoznał się̨ z treścią̨ Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje
się̨ do ich przestrzegania oraz zaczyna brać́ udział w Akcji
4. Regulamin
jest
opublikowany
na
stronie
internetowej
http://www.Ratujsoweczke.wwf.pl/regulamin.pdf 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 pomocą̨
systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.
III. [Warunki techniczne korzystania z Aplikacji]
1. Niezbędnym dla korzystania z Aplikacji jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia
pozwalającego na dostęp do sieci Internet.
2. Administrator informuje, że korzystanie z Aplikacji wiąże się̨ z zagrożeniami
charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności
możliwością̨ zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia
haseł lub prośby innej aktywności mającej na celu przejecie kontroli nad tożsamością̨
Użytkownika. Jednocześnie Administrator informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do
zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń́ .

IV. [Zasady Akcji]
1. Użytkownik biorący udał w Akcji może wesprzeć́ ochronę̨ sóweczki, gdzie:
•
•

darowizna oznacza, że WWF przeznacza fundusze w pierwszej kolejności na przedstawiony
Państwu projekt. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość́ kierowania zebranych funduszy
także na inne projekty ochrony przyrody prowadzone przez WWF,
podane kwoty ochrony sóweczki oszacowane zostały na podstawie zestawienia kosztów
uwzględnionych w opracowanym dla WWF Polska raporcie "Monitoring sóweczki Glaucidium
passerinum na wybranych powierzchniach w lasach gospodarczych Puszczy Białowieskiej w
latach 2017 i 2018". Jednostkowe koszty zależą̨ od ilości stwierdzonych czynnych gniazd, co
może znacząco się̨ różnić w kolejnych latach i na różnych obszarach.

2. Za pomocą̨ Aplikacji Użytkownik dokonuje darowizny w wysokości wybranej kwoty tj. 20, 50 lub
innej, którą samodzielnie wpisuje w Aplikacji,
3. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż̇ przekazanie darowizny wyczerpuje przesłanki umowy, o
której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, to jest umowy darowizny, która polega na
bezpłatnym świadczeniu na rzecz Administratora kosztem majątku Użytkownika,
4. Użytkownik oświadcza, że wie, iż̇ w momencie dokonana płatności ziszczają̨ się̨ przesłanki, o
których mowa w art. 890 § 1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, który stwierdza, że wykonana
darowizna jest ważna niezależnie od formy czynności prawnej.
V. [Zasady korzystania z Aplikacji]
1. Do zawarcia pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usługi
dochodzi z chwilą skorzystania z Aplikacji.
2. Zawarcie przez Użytkownika umowy wskazanej w ust. 1 powyżej jest równoznaczne ze
złożeniem oświadczeń́ o następującej treści: A) zapoznałem się̨ z Regulaminem i akceptuję
wszystkie jego postanowienia, B) dobrowolnie przystąpiłem do umowy, C) spełniam warunki
uzyskania statusu Użytkownika, D) podane przeze mnie dane są̨ prawdziwe i kompletne, E)
podanie przeze mnie danych jest zgodne z Regulaminem. Użytkownik jest zobowiązany
przedstawić́ zgodę̨ przedstawiciela ustawowego wskazaną w pkt. I ust. 6 Regulaminu powyżej
na każde zadanie Administratora. Brak przedstawienia zgody jest równoznaczny z
rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi w postaci Aplikacji.
3. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne.
4. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi dokonanie darowizny na rzecz Administratora na cele Akcji.
5. Użytkownik ma prawo wyboru kwoty darowizny.
VI. [Wzajemne zobowiązania]
1. Użytkownik zobowiązuje się̨ do korzystania z Aplikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami
współżycia społecznego w Internecie (netykieta).
2. Użytkownik zobowiązuje się̨ przestrzegać́ ochrony danych osobowych, ochrony dóbr
osobistych, praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych, prawa własności
przemysłowej, prawa karnego dotyczącego wykroczeń́ lub innych czynów zabronionych wobec
Administratora, jak i innych Użytkowników. Użytkownik zobowiązuje się̨ nie naruszać́ interesów
oraz nie doprowadzać́ do szkód po stronie Administratora, innych Użytkowników oraz osób
trzecich. Powyższe dotyczy zarówno niepodejmowania działań́ jak i niedopuszczania do
zaniechań́ przez Użytkownika.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność́ za swoje działania podejmowane w związku z
korzystaniem z Aplikacji lub za swoje zaniechania związane z korzystaniem z Aplikacji, w tym
za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami
Regulaminu.
4. Administrator dołoży należytej staranności celem świadczenia Usług jak najwyższej jakości.
Administrator nie udziela gwarancji na działanie Usług, w tym na kompletność́ , aktualność́ lub
przydatność́ treści Aplikacji, co dotyczy w szczególności: A) sytuacji spowodowanych
zagrożeniami występującymi w sieci Internet jak włamania do systemu Użytkownika, przejęcia

haseł przez osoby trzecie, zainfekowanie systemu Użytkownika wirusami, B) sytuacji siły
wyższej, C) sytuacji niezależnych i niezawinionych błędów w działaniu Aplikacji.
5. Umowa dotyczy świadczeń́ , które z uwagi na swój charakter nie mogą̨ zostać́ zwrócone a nadto
Strony uzgadniają̨ natychmiastowe świadczenie Usług. W konsekwencji, Użytkownikowi nie
przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
VII. [Polityka prywatności]
Przy korzystaniu z Aplikacji obowiązują̨ zasady polityki prywatności Administratora zamieszczone pod
adresem https://pomagam.wwf.pl/polityka-prywatnosci,
VIII. [Reklamacje. Kontakt]
1. Użytkownik ma prawo składać́ reklamacje dotyczące Aplikacji.
2. Reklamacje należy składać́ pisemnie, listem poleconym, na adres Administratora albo za
pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: kontakt@wwf.pl.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać́ co najmniej podanie imienia i nazwiska,
adresu
korespondencyjnego (miejsca zamieszkania lub poczty elektronicznej) oraz treść́ reklamacji.
Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje
niespełniające
powyższego
wymogu
nie
Bedą
rozpatrywane.
4. Reklamacje Bedą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Administratora.
IX. [Postanowienia końcowe]
1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Aplikacją Użytkownik może kierować́ na
adres jak następuje: kontakt@wwf.pl.
2. Umowa dotycząca świadczenia Usług zawierana jest w jeżyku polskim. Do umowy tej i umów
tego rodzaju nie zostały przyjęte szczególne kodeksy etyczne, które mogłyby znaleźć́
zastosowanie. Administrator zawierając tę umowę̨ kieruje się̨ jednak powszechnie przyjętymi
zasadami dobrych obyczajów, starając się̨ nie naruszać́ interesów Użytkowników.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień́ Regulaminu w
każdej chwili z ważnych przyczyn. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator
poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Aplikacji
oraz jego doręczenie Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie
przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane Bedą przez właściwe sady polskie.

