PREAMBUŁA

1. Serwis

Serwis www.karmimypsiaki.pl jest prowadzony przez Fundację Sarigato we współpracy
z Sarigato sp. z o.o., która jest właścicielem domeny www.karmimypsiaki.pl i odpowiada za
techniczną obsługę serwisu. Serwis pozwala użytkownikom wirtualnie wesprzeć wybrane
schronisko poprzez oddanie głosu na wybranego psiaka. Każde 3 głosy oddane na danego psiaka
to posiłek przekazany schronisku.
Oddanie głosu jest równoznaczne z rejestracją w Serwisie.

2. Regulamin
Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został sporządzony
w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
Zakresem regulacji objęte są przede wszystkim:
·

zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu www.karmimypsiaki.pl

·

prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu www.karmimypsiaki.pl

·

prawa i obowiązki Operatora będącego podmiotem odpowiedzialnym za techniczną obsługę
Serwisu www.karmimypsiaki.pl

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu
i może podejmować dalsze czynności po uprzedniej akceptacji wszystkich jego
postanowień.
§ 1 [Definicje]

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1. „Serwis”–serwis internetowy www.karmimypsiaki.pl dostępny pod
adresem URL http://www.karmimypsiaki.pl/
2. „Operator” – Sarigato sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Vetulaniego
14/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym
Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000399231. NIP
6762449931, REGON 122423766 – podmiot, który administruje serwisem
zapewniając jego funkcjonowanie,
3. „Fundacja Sarigato” - Fundacja Sarigato z siedzibą w Krakowie,
ul. Vetulaniego 14/2, 31-226, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych
organizacji społecznych i zawodowych., fundacji oraz publicznych zakładów
opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000445475, NIP 6762461085, REGON
122752932

4. „Regulamin” – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady
i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki
użytkowników, prawa i obowiązki Operatora.

5. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek
sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Operatora.

6. „Akcja” – inicjatywa o nazwie Karmimy Psiaki prowadzona za
pośrednictwem Serwisu, której celem jest zbiórka karmy dla zwierząt
przebywających w 16 schroniskach z całej Polski.

7.

„Beneficjenci” – schroniska, fundacje i instytucje biorące udział w Akcji za
pośrednictwem Serwisu, z którymi Operator ma podpisaną umowę:

a)
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, z siedzibą przy ul. Floriańskiej 53,
31-019 Kraków,
b) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Bukowskiej 266,
60-189 Poznań,
c)
Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych, z siedzibą przy ul. Modlinskiej 107 B,
05-110 Jabłonna ,
d)Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, z siedzibą przy ul. Marmurowej 4, 91-610 Łódź ,
e)
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie, z siedzibą przy ul. Metalurgicznej 5,
20-001 Lublin ,

f)
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o., ul.Rybacka 7, 78-400 Szczecinek,
g)
Schronisko dla bezdomnych zwierząt "Kundelek" w Rzeszowie, z siedzibą przy ul.
Ciepłowniczej 3, 35 – 320 Rzeszów,
h)
Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 298, 85 –
438 Bydgoszcz,
i)
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu, z siedzibą przy ul. Łaszczyka 18 41
– 923 Bytom,
j)
Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Celestynowie, z siedzibą przy ul. Prostej 3,
05 – 430 Celestynów,
k)
Schronisko „Promyk” w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Przyrodników 14 80 – 298
Gdańsk,
l)
Schronisko w Korabiewicach, z siedzibą w Korabiewicach 11 96 – 330 Korabiewice,
m)
Schronisko w Wiśniowej prowadzone przez Sandomierskie Stowarzyszenie
Przyjaciół Zwierząt, z siedzibą przy ul. Rynek 3 27-600 Sandomierz,
n)
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, z siedzibą przy ul.
Przybyszewskiego 3 87 – 100 Toruń,
o)
Ośrodek Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych, z siedzibą przy Os. Białe
7 58 – 203 Uciechów,
p)
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 4 65 – 169
Zielona Góra.
8.
„Profil” - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego
Użytkownik wprowadza, zarządza i wysyła dane (hasło, wiek, imię) w strukturze Serwisu, po
uprzednim, skutecznym zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Serwisie.
9.
przez

„Serwisy pośrednictwa finansowego” - serwisy pośrednictwa finansowego prowadzone

Paymento - Spółka pod firmą Paymento S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Dojazdowej 9, 43-100
Tychy, NIP 634-280-73- 06, REGON 242839778, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000421935
oraz
PayU SA z siedzibą w Poznaniu zprzy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495,
REGON 300523444, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000274399
10. „Darowizna” – kwota przekazana przez Użytkownika na rzecz Fundacji Sarigato na rzecz jej
działalności statutowej.
§2 [Postanowienia ogólne]

1. Operator udostępnia Użytkownikom adres email: info@karmimypsiaki.pl
przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownicy mogą kierować do
Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
2. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest
dobrowolne i bezpłatne.
3. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do
zapoznania się z Regulaminem.
4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad
Regulaminu.
5.

Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Operatora;
jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza
przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest
zabronione i spotka się z natychmiastową reakcją Operatora, z pociągnięciem
naruszającego prawa Operatora do nazwy i logo do odpowiedzialności
odszkodowawczej włącznie.

6.

Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim
umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz.
631 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie
Operatorowi, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie
opracowań elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór
w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora, stanowi naruszenie
jego majątkowych praw autorskich i spotka się z natychmiastową reakcją Operatora, z
pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności
odszkodowawczej włącznie.

§ 3 [Warunki techniczne korzystania z Serwisu]
W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w
celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
1) połączenie z siecią Internet;
2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
3) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie
urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową

usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej
pliki typu cookies;
4) w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta
poczty elektronicznej (email).

§ 4 [Użytkownicy – rejestracja]
1. Użytkownicy mogą samodzielnie, dobrowolnie i nieodpłatnie dokonać rejestracji w
Serwisie, wypełniając dostępny w Serwisie formularz rejestracyjny, podając adres
email, wiek i imię, akceptując regulamin oraz wyrażając zgodę na administrację i
przetwarzanie danych osobowych.
2. Po dokonaniu rejestracji Operator przesyła Użytkownikowi na podany przez niego adres
e-mail link potwierdzający. Dopiero po kliknięciu w link głos oddany przez Użytkownika
zostaje uznany i nakarmienie wybranego psiaka jest zakończone.
3. Po potwierdzeniu przez Użytkownika udziału w akcji otrzymuje on na podany adres
e- mail indywidualne hasło potrzebne do logowania w serwisie. Po zalogowaniu w
Serwisie Użytkownik może zmienić otrzymane hasło na dowolne wybrane przez
siebie.
4. Twoja zgoda na przekazanie danych osobowych jest dla nas święta. W każdej chwili
możesz:
a. odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych, przy czym odwołanie takiej
zgody może utrudnić naszą współpracę. W szczególności może to
doprowadzić do braku możliwości korzystania przez Ciebie z niektórych
funkcjonalności www.karmimypsiaki.pl ;
b. zażądać usunięcia w całości lub w części swoich danych. Tak jak w przypadku
odwołania zgody na przetwarzanie, Twoje żądanie usunięcia może utrudnić
naszą współpracę. W szczególności, może to doprowadzić do braku
możliwości korzystania przez Ciebie z niektórych
funkcjonalności www.karmimypsiaki.pl;
c. mieć wgląd w swoje dane oraz żądać ich zmiany (poprawienia).
5. To, czy chcesz zachować anonimowość na www.karmimypsiaki.pl zależy tylko od
Ciebie. Żeby umożliwić Ci jednak skorzystanie ze wszystkich
funkcjonalności www.karmimypsiaki.pl, możemy poprosić o podanie niektórych
danych. Nie pytamy o więcej, niż jest to konieczne.
§ 5 [Profil Użytkownika]
1. Po zalogowaniu Użytkownik może pobrać swój indywidualny link do strony Serwisu. W
profilu widoczne są także informacje dotyczące tego, ile osób, które kliknęły w link
Użytkownika następnie nakarmiły psiaka oraz z jakiego miasta pochodziły te osoby.

§ 6 [Opłaty]

Operator nie pobiera od Użytkowników żadnej prowizji od wpłat Darowizny ani korzystania z
Serwisu.
§ 7 [Dane osobowe]
1. Administratorem danych osobowych jest Operator. Przekazanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika
decyzji o rejestracji w Serwisie, w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia
usług przez Operatora.

2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora w celu dokonania Rejestracji w
zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j.
Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm) oraz w
celu przesyłania informacji handlowych przez Operatora oraz inne podmioty, które
pozyskały dane od Operatora.
3. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych
Użytkowników Serwisu.
4. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania i żądania ich usunięcia.
§ 8 [Reklamacje]
1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach
związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora.
2. Reklamacje należy składad drogą elektroniczną na adres email
Operatora: info@karmimypsiaki.pl lub w formie pisemnej na adres
Operatora.
3. Operator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w
reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email
wskazany w piśmie albo, jeżeli takiego nie podano, na adres email wskazany w
formularzu rejestracyjnym.
§ 9 [Usunięcie Danych Osobowych]
Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora usunięcia swoich Danych Osobowych poprzez
wysłanie wiadomości email zawierającej w treści takie żądanie na adres info@karmimypsiaki.pl
z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie w formularzu rejestracyjnym, a Operator ma
obowiązek na takie żądanie niezwłocznie je usunąć.
§ 10 [Polityka dotycząca plików cookies]
1

Podmiot wykorzystujący pliki cookies.
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z
2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa
urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator serwisu www.karmimypsiaki.pl z

siedzibą pod adresem ul. Vetulaniego 14/1, 31-226 Kraków. Pliki cookies zamieszczane i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem
reklamodawców oraz firmy badawcze. Dane odbiorców zewnętrznych (takich jak wiek,
płeć i zainteresowania) w usłudze Google Analytics wykorzystywane są wyłącznie do
badania i raportowania ruchu na stronie.
2. Cele wykorzystanie plików cookies.
Pliki cookies przechowywane będą w celach:
a) dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
zainteresowań.
3. Zmiana ustawień plików cookies lub ich usunięcie. Większość przeglądarek
internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie
ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były
blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby
każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na
Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas
ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z serwisu.
§ 11 [Zmiany Regulaminu]

1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
§ 12 [Postanowienia końcowe]

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, a także w siedzibie Operatora.
3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144,
poz. 1204 z późn. zm.).

