Regulamin Forum projektu
„Więzi odNowa”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Forum projektu „Więzi odNowa” udostępniane jest na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie - zwanym dalej "Regulaminem", przez Fundację Wsparcia i Rozwoju
Rodziny Zielone Wzgórze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000425537, numer NIP 726-26-50-056, REGON: 101435961, zwaną dalej "Fundacją".

2. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Forum projektu - zwanym dalej "Forum", zakres
odpowiedzialności Fundacji oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
3. Korzystając z Forum korzystający potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu
i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
4. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

II. INFORMACJE O FORUM
1.

Dostęp i korzystanie z Forum jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.

2. Aby móc publikować na Forum wymagana jest rejestracja.
3. Osoba fizyczna, która korzysta z Forum zwana jest dalej "Użytkownikiem".
4. Forum służy Użytkownikom do wymiany informacji, komentarzy, opinii i wypowiedzi
w obszarze tematycznym projektu „Więzi odNowa”.

III. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
1.

Użytkownicy mają prawo do:
1)

zamieszczania komentarzy na Forum co robią wyłącznie na własną odpowiedzialność;

2)

publikowania pod wybranym przez siebie Nickiem;

3)

korzystania z Forum w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

4)

zamieszczania w komentarzach linków do stron internetowych o ile są one związane
z tematyką Forum oraz z komentowaną dyskusją i nie zawierają, jak również nie odsyłają
do treści, o których mowa w ust. 3 poniżej i nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw
autorskich;

5)

rezygnacji z korzystania z Forum w każdym czasie.

2. Użytkownik jest zobowiązany do:
1) korzystania z Forum zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami
społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami
netykiety sieciowej (etykiety użytkowników Internetu);
2)

kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego Regulaminu pod adresem, zapoznawania się
z nimi i przestrzegania jego postanowień.

3. Fundacja zabrania:
1)

zamieszczania wypowiedzi i publikacji osób trzecich, jak również podszywania się pod
osoby trzecie;

2)

korzystania z Forum w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych
Użytkowników,

3)

korzystania z Forum w sposób powodujący zakłócenia w jego działaniu oraz/lub
niezgodny z ogólnymi zasadami netykiety;

4)

umieszczania komentarzy:
a) wulgarnych;
b) obrażających osoby trzecie;
c) propagujących używki (alkohol, narkotyki, inne środki odurzające);
d) obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
e) zawierających niesprawdzone informacje bądź nieprawdziwe informacje;
f)

łamiących prawa autorskie bądź pokrewne;

g) wzywających do nieprzestrzegania prawa;
h) nawołujących do przemocy i agresji;
i)

atakujących innych Użytkowników bądź osoby trzecie;

j)

zawierających linki do innych stron www niezwiązanych z tematyką Forum;

k) zawierających dane osobowe osób trzecich,
l)

służących agitacji politycznej;

m) mających charakter reklamowy lub promocyjny;
n) spamów;
o) nie mających nic wspólnego z tematem Forum;
p) naruszających normy etyczne i moralne;
q) naruszających bądź zagrażających dobrom osób trzecich.

IV. PRAWA, ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUNDACJI

1.

Fundacja zastrzega sobie prawo do moderowania Forum, a w szczególności usuwania bez podania
powodu treści, o których mowa w pkt III.3 Regulaminu, jak również prawo do blokowania
uczestnictwa w Forum Użytkownikom naruszającym w sposób ciągły postanowienia Regulaminu.

2. Fundacja dołoży starań, aby Forum było udostępniane w sposób nieprzerwany.
3. Fundacja zobowiązuje się do udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów
dotyczących funkcjonowania Forum.
4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za:
1)

straty bądź szkody wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek
z warunków niniejszego Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby
trzecie),

2)

szkody związane z brakiem dostępu do Forum, w tym powstałe w wyniku braku ciągłości
Forum;

3)

starty czy szkody wynikłe z zaprzestania udostępnienia Forum;

4)

za treści wypowiedzi Użytkowników;

5)

sposób, w jaki inni Użytkownicy korzystają z Forum, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego
skutki;

6)

szkody wyrządzone z powodu zamieszczenia przez Użytkownika danych niezgodnych
z prawdą lub fałszywych;

7)

szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej w tym kataklizmów (np. huragan,
powódź, pożar itp.);

8)

szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego
Regulaminu;

9)

szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania Forum przez Użytkownika;

10)

szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników
lub innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Fundacji;

11)

szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług
dodatkowych świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez niezależne od Fundacji
podmioty.

5. Fundacja zastrzega sobie prawo do:
1) krótkich przerw w dostępie do Forum bez podania przyczyn;
2) czasowego zawieszenia działalności Forum, jak również wyłączenia stron Forum bez
podawania przyczyn;
3) natychmiastowego zaprzestania udostępniania Forum Użytkownikowi w przypadku, gdy
naruszy on postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Użytkownik Forum niniejszym upoważnia nieodpłatnie i przez czas nieograniczony Fundację do:
1)
zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera;
2)

obróbki cyfrowej publikowanych wypowiedzi celem dostosowania ich do wymogów
technicznych Forum;

3)

publikowania i rozpowszechniania publikowanych wypowiedzi w sieci Internet,
w szczególności na stronie głównej Fundacji;

4)

włączania publikowanych wypowiedzi (lub ich fragmentów) do innych utworów
i tworzenia z nich opracowań;

5)

rozpowszechniania publikowanych wypowiedzi na każdym nośniku audiowizualnym,
a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Użytkownik rejestrując się i korzystając z Forum podaje dane osobowe i wyraża zgodę na
ich przetwarzanie przez Fundację.

2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135, 2281, z późn. zm.). Administrator danych osobowych
stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
a w szczególności
zabezpiecza
dane
przed
ich
udostępnieniem
osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy, o której mowa powyżej, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny Zielone
Wzgórze, mająca siedzibę w Łodzi, ul. Okólna 75, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000425537, numer NIP 726-26-50-056.
4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych
w celu umożliwienia im wypowiadania się i komentowania na Forum.
5. Przetwarzane przez Administratora Danych dane osobowe Użytkowników nie są ani nie
będą udostępniane innym podmiotom (odbiorcom danych w rozumieniu ustawy, o której
mowa w ust. 2), chyba że wystąpią o nie organy ścigania;
6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz ich niepodanie
uniemożliwia korzystanie z Forum.
7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.

Użytkownik/ bądź inna osoba trzecia ma prawo złożyć reklamację dotyczącą podjętej
wobec niego decyzji albo innych kwestii związanych z prowadzeniem Forum.

2. Reklamacje składa się do Fundacji za pośrednictwem poczty elektronicznej pkt VII.6
Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika/osoby trzeciej oraz
szczegółowy opis sytuacji czy podjętej decyzji i uzasadnienie reklamacji.
4. Fundacja rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
5. Fundacja ma prawo prosić o wyjaśnienia lub podanie dodatkowych informacji, jeżeli
są one niezbędne do identyfikacji składającego reklamację albo zweryfikowania
jej zasadności. W takim przypadku termin określony w ust. 4 biegnie od dnia ich
przekazania przez reklamującego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2016 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane
www.fundacjazielonewzgorze.org

na

stronie

Fundacji

pod

adresem

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
6. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Forum Fundacja prosi kierować pod
adres e-mail: annagajda@fundacjazielonewzgorze.org. Fundacja udzieli odpowiedzi na
zgłoszone zapytania drogą elektroniczną w terminie do 20 dni od ich otrzymania.

