
 
 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ  

www.solidarityzone.org 

  

I. DEFINICJE 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

Strona – strona internetowa mieszcząca się pod adresem www.solidarityzone.org; 

Fundacja – Fundacja Strefa Solidarności z siedzibą w Warszawie, wpisana w rejestrze stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

zdrowotnych, a także w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000685228, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 

5252718780, oraz numer REGON 367980623 (zw. dalej Fundacją).; 

Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze Strony; 

Regulamin – regulamin korzystania ze strony internetowej www.solidarityzone.org. 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony. 

Strona jest administrowana przez Fundację w związku z realizacją jej celów statutowych. 

Główne przeznaczenie Strony to: 

a) zapoznanie się informacjami o działaniach i inicjatywach Fundacji; 

b) umożliwienie przekazywania darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji; 

c) wsparcie w inicjatywach prowadzonych przez Fundację oraz podjęcie współpracy w realizacji celów 

statutowych Fundacji. 

Użytkownicy odwiedzający Stronę obowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu, jak 

powszechnie obowiązujących przepisów, a także korzystania ze Strony w sposób nie naruszający praw 

Fundacji oraz osób trzecich. 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ 

Fundacja dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na Stronie były poprawne oraz 

aktualizowane na bieżąco. 

Z uwagi na ograniczenia techniczne Fundacja nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą 

dostępność Strony. 



Fundacja jest odpowiedzialna jedynie za treści zamieszczone na Stronie. 

Wiążące informacje, zalecenia lub porady Fundacja przekazuje za pośrednictwem komunikacji 

indywidualnej. 

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych na Stronie, jego uzupełniania, 

modyfikacji a nawet całkowitego usunięcia zamieszczonych informacji. 

Na Stronie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. Fundacja 

nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami. 

IV. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN 

1. Każdy odwiedzający Stronę ma możliwość wsparcia działalności Fundacji przekazując darowiznę, w 

wybranej przez siebie kwocie. 

2. Przekazanie darowizn możliwe jest online za pośrednictwem operatora płatności PayPal, TPAY lub 

poprzez tradycyjny przelew.  

3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności za pośrednictwem przelewów elektronicznych określają 

regulaminy Administratora odpowiednich serwisów bądź Operatora płatności dostępne na stronach 

internetowych Administratora odpowiednich serwisów bądź Operatora płatności. 

V. OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

Zawartość Strony (treść, kształt, struktura) chroniona jest prawem powszechnie obowiązującym, w 

szczególności postanowieniami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). 

Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Stronie zastrzeżone są na rzecz Fundacji lub 

podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych, itp.). 

Żaden element Strony nie może być kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w 

jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski 

CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Fundacji. Ewentualne 

odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w regulaminie. 

Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na stronie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, 

niekomercyjnego użytku. 

Naruszenie przez Użytkownika postanowień § 5 sankcjonowane jest zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, a zwłaszcza zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 

ustawą Kodeks cywilny. 

VI. OCHRONA PRYWATNOŚCI 

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz sposób korzystania z plików cookies 

zamieszczone są w Polityce prywatności. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Regulamin jest dostępny na stronie www.solidarityzone.org. 

Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, 

Fundacja poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego 



tekstu zmienionego Regulaminu na stronie www.solidarityzone.org. Korzystanie przez Użytkownika z 

Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu. 

W razie jakichkolwiek zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści zamieszczonych w Serwisie jak i 

samego Serwisu Użytkownicy proszeni są o kontakt pod adresem e-mail: info@solidarityzone.org 

 


