1. Regulamin
1.1 Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), zwana dalej "Ustawą" niniejszy Regulamin ustala
zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal zaangażowani.org zwanego dalej
Administratorem Danych.
1.2 Zakresem regulacji objęte są w szczególności: zasady i warunki funkcjonowania oraz
korzystania z Serwisu; prawa i obowiązki użytkowników Serwisu, zwanych dalej
„Użytkownikami”; prawa i obowiązki organizacji pożytku publicznego, fundacji lub
stowarzyszeń zwanych dalej „Organizacjami” lub „OPP”; prawa i obowiązki Administratora
Serwisu jako podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie Serwisu www.zaangazowani.org
2. Definicje
„Serwis” – serwis Internetowy dostępny pod adresem www.zaangazowani.org;
„Administrator”
–
operator
portalu
zaangażowani.org
„Regulamin” – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania
oraz funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki
Organizacji,
prawa
i
obowiązki
Administratora;
„Pomagacze” - osoby wspierające działalność charytatywną w formach przewidzianych w
Regulaminie;
„Partner” – Użytkownik będący fundacją lub stowarzyszeniem, który na zasadach
przewidzianych w Regulaminie korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez
Administratora;
„Użytkownik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług
świadczonych
w
Serwisie.
„Konto Fundacji” - dostępne dla Fundacji miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego
Organizacja wprowadza, zarządza i publikuje swoje cele charytatywne w strukturze Serwisu,
po uprzednim, skutecznym zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Serwisie. Publikacja celów
charytatywnych i aktywacja konta musi być zaakceptowane przez Administratora serwisu,
„Serwis pośrednictwa finansowego” - Dotpay.pl, serwis pośrednictwa finansowego,
prowadzony przez usługodawcę działającego pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie,
przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255,wpisaną do
rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego,
o
kapitale
zakładowym
4.000.000,00
złotych,
„Dotacja” – kwota przekazana przez Pomagającego na rzecz Organizacji w ramach Celu;

„Cel” – ogłaszana w Serwisie przez Organizację akcja polegająca na zbiórce pieniędzy lub
wolontariuszy na realizację określonego celu lub na cele statutowe Organizacji w ogólności;

3. Cele Serwisu
3.1
Priorytetem portalu zaangażowani.org jest efektywne wsparcie działalności
prowadzonej przez różnego typu organizacje pozarządowe. Naszym partnerom pomagamy w
pozyskiwaniu środków na działalność statutową. Wszystkie założenia i cele realizujemy
poprzez portal Zaangazowani.org.
4.

Wiarygodność

4.1 Administrator oświadcza, że dokłada należytej staranności, aby Partnerzy, którzy za
pośrednictwem Serwisu prowadzą akcje charytatywne lub zbiórki publiczne były wyłącznie
wiarygodnymi organizacjami, cieszącymi się społecznym zaufaniem i posiadającymi
odpowiednie doświadczenie w tego rodzaju działalności. Administrator nie gwarantuje
pełnej wiarygodności zarejestrowanego partnera, ani nie może zagwarantować rzetelności
funkcjonowania takiej organizacji.
5. Postanowienia ogólne
5.1 Każdy Użytkownik oraz Partner przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany
jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i
zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
5.2 Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Administratora a ich
wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie bez zgody Administratora, poza przypadkami
dozwolonymi przepisami obowiązującego prawa, jest zabronione. W przypadku dokonania
naruszeń Administrator będzie uprawniony do ochrony swoich praw do logo i nazwy
Serwisu, w szczególności do żądania zaniechania naruszeń, odszkodowania lub
zadośćuczynienia na zasadach ogólnych.
5.4 Administrator ma prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych,
promocyjnych, marketingowych lub innych, w szczególności wynikających z danych
umieszczonych na profilach, pochodzących od Administratora lub podmiotów, z którymi
Administrator zawrze w tym zakresie odrębne umowy.
5.5 Kontakt Użytkowników i Partnerów z Administratorem odbywa się poprzez adres email
bok@zaangazowani.org, na który Użytkownicy i partnerzy mogą kierować do Administratora
wszelkie informacje, zapytania, reklamacje czy uwagi.
5.6 Użytkownik i Partner każdorazowo zamieszczając w Serwisie treści w formie
wypowiedzi tekstowych lub inne materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na
udostępnienie swojego wizerunku, a także na wgląd w te materiały przez innych
Użytkowników oraz Administratora.
6. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

6.1 Każdy Użytkownik i Partner powinien spełnić następujące wymogi techniczne, sprzętowe
i aplikacyjne umożliwiające zarejestrowanie i zalogowanie się oraz prawidłowe korzystanie z
usług dostępnych w Serwisie: połączenie z siecią Internet oraz posiadanie urządzeń
pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, w tym posiadanie przeglądarki
internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów
hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
Użytkownicy i Partnerzy dokonujący rejestracji powinni także posiadać aktywne konta poczty
elektronicznej.
7. Treści w serwisie
7.1 Administrator zastrzega, że zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek
treści o charakterze sprzecznym z aktualnie obowiązującym prawem, w szczególności treści
propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej,
etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm,
nazizm, komunizm, czy też w inny sposób naruszających prawo.
7.2 Administrator bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o umieszczeniu w Serwisie treści o
charakterze bezprawnym usunie te treści.
7.4 Administrator nie będzie ponosił odpowiedzialności względem Użytkowników i
Partnerów za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści
bezprawnej.
8. Partnerzy Serwisu i zasady uczestnictwa
8.1 Partnerem może być wyłącznie fundacja w rozumieniu ustawy o fundacjach z dnia 6
kwietnia 1984 roku (t.j. Dz.U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), wpisane do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez właściwy sąd powszechny lub
stowarzyszenie w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku
(t.j. Dz.U. 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), a także organizacja kościelna, działająca na
podstawie jednego z następujących aktów prawnych: ustawy o stosunku Państwa do
Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z 17 maja 1989 r. , ustawy o stosunku
Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej z 30 czerwca
1995 r., ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
z 4 lipca 1991 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w
Rzeczypospolitej z 30 czerwca 1995 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Rzeczypospolitej z 13 maja 1994 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła
Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej z 30 czerwca 1995 r., ustawy o stosunku
Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej z 13 maja 1994 r.,
ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej z 20
lutego 1997 r., ustawy o Stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w
Rzeczypospolitej z 30 czerwca 1995 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła
Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej z 20 lutego 1997 r., ustawy o stosunku
Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchii
duchownej z 22 marca 1928 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego
w Rzeczpospolitej z 20 lutego 1997 r., ustawy o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku

Religijnego w Rzeczpospolitej z 21 kwietnia 1936 r., ustawy o stosunku Państwa do
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej z 21 kwietnia 1936 r., ustawy o
stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczpospolitej z 20 lutego 1997 r.,
po pozytywnej weryfikacji przez Administratora.
8.2 Operator umożliwia Partnerom korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu
wyłącznie po dokonaniu rejestracji w Serwisie.
8.3 Partner, który ubiega się o rejestrację w Serwisie wypełnia formularz rejestracyjny
dostępny w Serwisie.
8.4 Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza Administrator dokona weryfikacji
Partnera ubiegającego się o rejestrację.
8.5 Rejestracja Partnera w Serwisie jest możliwa wyłącznie po pozytywnej weryfikacji przez
Administratora.
8.6 Administrator zastrzega sobie prawo do podejmowania arbitralnych decyzji w zakresie
pozytywnej lub negatywnej weryfikacji Partnera ubiegającego się o rejestrację, przy
zastosowaniu dowolnych kryteriów weryfikacji.
8.7 Dla pozytywnie zweryfikowanego Partnera Administrator akceptuje Profil.
8.8 Założenie Profilu przez Partnera stanowi oświadczenie jego woli i jest równoznaczne z
zawarciem umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy
Partnerem a Administratorem. Poprzez założenie Profilu, Partner oświadcza, iż znana jest mu
treść Regulaminu udostępnionego przez Administratora.
8.10 W przypadku zamieszczenia w Serwisie jakichkolwiek materiałów przez Partnera,
Partner udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo
licencji na korzystanie z tych materiałów, w tym w szczególności fotografii, znaków
towarowych Partnera i jego innych oznaczeń, w celach promocji Serwisu w dowolnych
mediach.
8.11 Pomagaczem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba fizyczna posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą
przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca
zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej.
8.12 Pomagacze, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą samodzielnie,
dobrowolnie i nieodpłatnie dokonać rejestracji w Serwisie, wypełniając dostępny w Serwisie
formularz rejestracyjny oraz akceptując regulamin i zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług przez
Administratora.
8.13 Admistrator świadczy następujące usługi na rzecz Pomagaczy: umożliwia zamieszczenie
w Profilu Pomagacza danych Pomagacza, których podanie jest w pełni dobrowolne;
umożliwia dodawanie do materiałów znajdujących się w Serwisie komentarzy; umożliwia, za

pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego Dot Pay, przekazywanie Dotacji
Partnerom za pośrednictwem Fundacji Chcemy Pomagać, operatora serwisu
www.zaangazowani.org
9. Cele
9.1 Cele są ogłaszane przez Partnerów w Serwisie.
9.2 Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego uniemożliwienia dostępu do
danych o Celu, jeżeli poweźmie wiadomość, że Cel jest niezgodny z celami określonymi w
statucie Partnera lub jeżeli poweźmie wiadomość, że na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy
w ramach Celu wymagana jest zgoda odpowiedniego organu administracji państwowej, a
Partner takiej zgody nie posiada.
9.3 W przypadku uniemożliwienia dostępu do Celu, Partner jest zobowiązany do zwrotu
Pomagającym wszystkich przekazanych przez nich na ten Cel Dotacji.
9.4 Partner ogłaszając Cel określa: wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych będących
prawnym środkiem płatniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której zebranie jest
konieczne dla realizacji Celu; cel akcji będącej celem zgodny z celami określonymi w statucie
Partnera; czas akcji będącej Celem.
9.5 Pomagacze mogą przekazywać Dotacje Partnerowi w ramach Celu wyłącznie za
pośrednictwem Administratora wpłacając kwoty Dotacji bezpośrednio na rachunek
Organizacji ogłaszającej Cel za pośrednictwem Serwisu Pośrednictwa Finansowego Dot Pay
9.6 Dot Pay pobiera z tytułu przeprowadzonych transakcji prowizję od Partnera.
9.7 Suma Dotacji przekazanych przez Pomagaczy na określony Cel jest widoczna w Serwisie
przy jej opisie, przy czym suma ta jest jedynie sumą orientacyjną i może się różnić od sumy
rzeczywiście przekazanych Dotacji ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu
bankowego, bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.
9.8 Pomagacze mogą przekazywać Dotacje anonimowo, albo w taki sposób, że wartość
przekazanych przez niego Dotacji oraz Cele, które zostały finansowo wsparte przez
Pomagacze są widoczne dla innych Użytkowników na stronie danego celu.
9.9 W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Partnera, w trakcie trwania akcji
stanowiącej Cel, jej cel stanie się bezprzedmiotowy, Partner przeznaczy zebraną kwotę w
całości na realizację jego celów statutowych, w szczególności na cel zbliżony do celu akcji
stanowiącej Cel, o czym Partner zobowiązuje się powiadomić Pomagaczy za pośrednictwem
Serwisu.
9.10 Administrator nie pobiera od Pomagaczy ani od Partnerów żadnej prowizji od
dokonywanych wpłat.
9.11 Wpłaty od Pomagaczy przekazywane są poprzez Serwis Pośrednictwa Finansowego Dot
Pay do Partnerów z całkowitym pominięciem Administratora.

10. Dane osobowe
10.1. Administrator Serwisu jest administratorem danych osobowych związanych z
funkcjonowaniem Serwisu. Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest
dobrowolne. Jedynie w sytuacji, gdy Partner podejmie decyzje o rejestracji w Serwisie
przekazanie danych osobowych Administratorowi jest niezbędne z uwagi na sposób
funkcjonowania Serwisu oraz właściwość świadczonych usług.
10.2 Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane przez Administratora wyłącznie
w celu dokonania rejestracji związanej z założeniem Profilu Partnera . Dane osobowe będą
pozyskiwane, przechowywane, wykorzystywane i przetwarzane przez Administratora z
zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
(Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług droga
elektroniczną z dnia 18 lispca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
10.3
Każdy Partner Serwisu jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych
oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
10.4 Administrator oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z
Serwisu może wiązać się z ryzykiem.
10.5 W przypadku korzystania z Serwisu niezgodnie z niniejszym Regulaminem,
postanowieniami umów wiążących Użytkownika i Partnera z Administratorem lub
obowiązującymi przepisami, Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych
Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim
przypadku Administrator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem
ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej
określonym celu.
11. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora Serwisu
11.1
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym
funkcjonowaniu Serwisu a także utratę danych powstałą w wyniku działania siły wyższej,
nieuprawnionego działania osób trzecich, a także w wyniku działania Administratora
zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Administrator zobowiązuje się w miarę
możliwości informować z wyprzedzeniem o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w
szczególności o przerwach konserwacyjnych i technicznych.
11.2 Administrator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z
powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu materiałów
umieszczonych w Serwisie.
11.3 Administrator nie odpowiada za działania i zaniechania Serwisu Pośrednika
Finansowego Dot Pay, które są jest niezależnymi od Administratora podmiotami.
11.4 Administrator zobowiązuje się do przestrzegania polityki prywatności.
12. Reklamacje

12.1 Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach
związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Administratora.
12.2 Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Administratora:
bok@zaangazowani.org
12.3 Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej
otrzymania. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień Regulaminu nie
będą uwzględniane.
12.4 Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 w
przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka
przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej
itp.).
13. Rozwiązywanie umów
13.1 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Serwisem a
Partnerem, której treść statuują postanowienia Regulaminu, ulega rozwiązaniu z chwilą
samodzielnego usunięcia swojego profilu przez Partnera.
13.2 Administrator może rozwiązać umowę z Partnerem i usunąć jego profil w przypadku,
gdy narusza on postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa poprzez
niewłaściwe korzystanie z Serwisu i pomimo uprzedniego wezwania, nie zaniechał
wskazanych przez Administratora naruszeń. Administrator składa oświadczenie o
rozwiązaniu umowy łączącej go z Partnerem wraz z informacją o konieczności usunięcia
profilu przez Partnera, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wysyłając na adres
e-mail Partnera, żądanie usunięcia profilu. Z chwilą otrzymania owego żądania Partner ma
obowiązek bezzwłocznie usunąć swój profil na Serwisie.
13.3 Umowa z Partnerem ulega nadto rozwiązaniu z chwilą wykreślenia Partnera z
Krajowego Rejestru Sądowego. Administrator może rozwiązać umowę z Partnerem także
wówczas, gdy inne działania Organizacji poza Serwisem lub w jego ramach spowodują utratę
jego wiarygodności w arbitralnej ocenie Administratora.

14. Zmiany regulaminu i postanowienia końcowe
14.1 Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej
Serwisu. Miejscem publikacji jest strona internetowa Serwisu www.zaangazowani.org
14.2 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w
dowolnym czasie. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian będzie równoznaczne z ich
akceptacją. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie. Administrator nie ponosi
odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania przez Użytkowników czy Partnerów
niniejszego
Regulaminu.

