Regulamin Serwisu http://fundacjaHUGme.pl/

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązujące na
terytorium

Rzeczypospolitej

społecznościowego

Polskiej,

w

celu

określenia

zasad

funkcjonowania

Serwisu

http://fundacjaHUGme.pl/, a także praw i obowiązków Użytkowników oraz

podmiotu zarządzającego Serwisem.
Podjęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez użytkownika oraz
zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

§1 Definicje
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjęto, że ilekroć w treści Regulaminu lub w zasobach Serwisu
użyte są poniższe określenia, to należy rozumieć pod ich pojęciem wyłącznie podporządkowaną treść:
1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z ewentualnymi załącznikami wskazanymi w jego treści,
stanowiącymi jego integralną część. Regulamin obejmuje swym zakresem w szczególności:
•

Zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu http://fundacjaHUGme.pl/

•

Prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu http://fundacjaHUGme.pl/

•

Prawa i obowiązki Operatora Serwisu http://fundacjaHUGme.pl/

2. Serwis – społecznościowy serwis internetowy działający pod adresem http://fundacjaHUGme.pl/,
świadczący usługi drogą elektroniczną, powołany i administrowany przez Operatora Serwisu we
współpracy z Fundacją jako partnerem charytatywnym.
3. Operator Serwisu – G4U Donata Paszkiewicz z siedzibą w Puszczykowie (62-040) przy ul.
Bałtyckiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań VIII Wydział Gospodarczy, NIP 7831086953, administrujący Serwisem
na mocy odrębnej umowy z Fundacją, nie obejmującej upoważnienia do przyjmowania lub
dokonywania jakichkolwiek rozliczeń finansowych środków pochodzących z darowizn
Użytkowników Serwisu.
4. Fundacja – Fundacja

HUG me z siedzibą w Poznaniu (61-146) Os. Piastowskie 2/15, wpisana do

rejestru stowarzyszeń,

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS 0000655766.
5. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

6. Usługi – wszelkie świadczenia, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną, wykonywane na
rzecz Użytkowników przez Operatora Serwisu w ramach Umowy.
7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem i
Operatorem Serwisu z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej
treści Regulaminu.
8. Konto użytkownika – indywidualny profil w Serwisie dostępny dla Użytkownika, za
pośrednictwem którego wprowadza, zarządza i wysyła dane, po uprzednim, skutecznym
zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Serwisie i zgodnie z zasadami funkcjonowania Serwisu,
przewidujący odrębny zakres uprawnień w zależności od typu użytkownika (Placówka, Wirtualny
opiekun, Administrator).
9. Placówka – organizacja lub jednostka prowadząca działalność na rzecz bezdomnych zwierząt, dla
której świadczona jest pomoc na podstawie odrębnej umowy z Fundacją.
10. Wirtualny opiekun – każdy Użytkownik Serwisu, który dobrowolnie przeznacza środki finansowe
na wsparcie określonego, zindywidualizowanego celu lub na rzecz realizacji działalności
statutowej Fundacji.
11. Administrator – Operator Serwisu uprawniony do zarządzania treścią oraz kontami
Użytkowników.
12. Darowizna – kwota dobrowolnie przekazana przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w
ramach celu lub na rzecz działalności statutowej Fundacji, na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
13. Materiały – wszelkie treści zamieszczane w Serwisie przez Operatora Serwisu, Placówkę lub
Użytkownika, zgodne co do formatu i treści z zapisami szczegółowymi niniejszego Regulaminu
oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
14. Płatności – serwis pośrednictwa finansowego Transferuj.pl, prowadzony przez spółkę Krajowy
Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808) przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS
0000412357, NIP 7773061579, Regon 300878437.
15. Opłaty – Operator Serwisu ani Fundacja nie pobierają żadnych opłat od Dotacji użytkowników, z
zastrzeżeniem, że niewielka część Dotacji, o której mowa w paragrafie 1 podpunkt Darowizna,
jest przeznaczana na rzecz Fundacji, która pokrywa koszty operatora płatności oraz
funkcjonowania serwisu.
16. Dane osobowe – dane Użytkownika, w tym o charakterze osobowym w rozumieniu ustawy z dia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, gromadzone podczas wypełniania
formularza rejestracyjnego, a także w ramach użytkowania Serwisu, umożliwiające

zidentyfikowanie Użytkownika, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia
usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych
związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie
udzielonej przez Użytkownika.
17. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu informująca o wydarzeniach w Serwisie, wysyłana
cykliczne za zgodą Użytkownika na wskazany przez Użytkownika adres email.

§2 Postanowienia ogólne
1. Głównym celem Serwisu jest promowanie bezpańskich zwierząt i zachęcanie do ich adopcji, a
także pozyskanie środków, które Fundacja przeznacza na poprawę bytu zwierząt przebywających
w schroniskach, przytuliskach i domach tymczasowych oraz podopiecznych pozostających pod
bezpośrednią opieką Fundacji, w ramach jej działalności statutowej.
2. Fundacja na mocy odrębnej umowy z Operatorem prowadzi wszelkie rozliczenia transakcji
przyjmując Darowizny przekazywane za pośrednictwem Serwisu oraz dokonując zakupów karmy i
niezbędnego wyposażenia, a także opłacając rachunki za usługi weterynaryjne i inne usługi w
imieniu schronisk oraz pozostałych placówek prowadzących działalność na rzecz bezdomnych
zwierząt.
3. W przypadku specjalnie oznaczonej w Serwisie zbiórki celowej – ze wskazaniem (np.
sfinansowanie zabiegu medycznego dla podopiecznego Placówki), zebrane środki, pomniejszone o
koszt operatora płatności oraz administrowania Serwisem, przeznaczane są na opłacenie kosztów
usług świadczonych na rzecz wskazanego zwierzęcia, w pozostałych przypadkach zebrane środki
są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji, w szczególności na pomoc materialną
dla Placówek zajmujących się zwalczaniem bezdomności zwierząt (w tym zakup karmy oraz
niezbędnego wyposażenia, a także opłacenie rachunków innych usługodawców, umożliwiających
funkcjonowanie Placówki). W takim przypadku Fundacja udziela pomocy Placówkom bez
wskazania podopiecznych.

§3 Ogólne warunki korzystania z Serwisu
1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się
z Regulaminem. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
2. Osoby fizyczne niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych są
upoważnione do korzystania z usług Serwisu wyłącznie za zgodą oraz pod nadzorem rodziców
lub opiekunów prawnych.

3. Serwis dostępny pod adresem http://fundacjaHUGme.pl/ jest administrowany przez Operatora
Serwisu i stanowi jego wyłączną własność.
4. Użytkownik zamieszczający w Serwisie treści w formie wypowiedzi tekstowych, lub inne
materiały, w tym materiały graficzne, wyraża zgodę na wgląd w te materiały przez pozostałych
Użytkowników Serwisu, w tym Placówek oraz Operatora. W przypadku umieszczenia treści
mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Użytkownik udziela
Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla
potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do
Operatora w przypadku ich wykorzystania lub usuwania w celach związanych z działalnością
Serwisu. Użytkownik zamieszczający w Serwisie wizerunek osoby trzeciej deklaruje, że posiada
zgodę na rozpowszechnianie wizerunku bezpośrednio od osoby trzeciej lub w przypadku gdy
osoba trzecia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, jej przedstawiciela
ustawowego.
5. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne, z wyłączeniem dobrowolnych Darowizn w
rozumieniu § 1 ust. 12 niniejszego Regulaminu.
6. Operator Serwisu nie pobiera od Użytkowników żadnej prowizji od wpłacanych Darowizn ani z
tytułu uprawnienia do korzystania z Serwisu.
7. Każdy Użytkownik może mieć jedno konto w Serwisie.
8. Użytkownik – Wirtualny opiekun dokonując Darowizny za pośrednictwem Serwisu akceptuje
regulamin zewnętrznego usługodawcy – płatności – serwisu pośrednictwa finansowego,
aktualnie dostępnego w Serwisie.
9. Rejestracja Konta Użytkownika wiąże się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera.
10. Użytkownik oświadcza, że wszelkie pliki graficzne, audio, video, a także wpisy w Serwisie zostały
przez niego zamieszczone w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności, że Użytkownik
posiada względem nich autorskie prawa majątkowe oraz, że swym działaniem nie narusza praw
osób trzecich.
11. Kategorycznie zabrania się umieszczania w Serwisie treści o charakterze niezgodnym z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wzywających do nienawiści
rasowej, etnicznej

i wyznaniowej,

zawierającej treści wulgarne

lub pornograficzne,

pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia
religijne, naruszających prawa innych osób lub w inny sposób prawem zakazanych. W przypadku
ujawnienia niezgodności treści zamieszczonych w Serwisie z Regulaminem, Operator zastrzega
sobie prawo do natychmiastowego usunięcia treści, a także, w przypadku rażącego naruszenia
niniejszego punktu Regulaminu, do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.

12. Niedozwolone jest umieszczanie w Serwisie danych numerów kont bankowych lub odnośników
do kont w serwisach zewnętrznych, a także umieszczanie odnośników kierujących do
zewnętrznych stron internetowych zwierających w/w informacje. W przypadku ujawnienia
niezgodności treści z Regulaminem, Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego
usunięcia treści, a także, w przypadku rażącego naruszenia niniejszego punktu Regulaminu, do
zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.
13. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w Serwisie treści o charakterze reklamowym lub
promocyjnym, innych niż związane bezpośrednio z profilem działalności Serwisu i celami
statutowymi Fundacji. W przypadku ujawnienia niezgodności treści z Regulaminem, Operator
zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia treści, a także, w przypadku rażącego
naruszenia niniejszego punktu Regulaminu, do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.
14. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, w
szczególności bannerów reklamowych Darczyńców lub innych podmiotów zewnętrznych za
obopólną zgodą lub na podstawie odrębnych umów.

§4 Techniczne warunki korzystania z Serwisu
1. Korzystanie

z Serwisu odbywa

się

przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego

zapewniającego przetwarzanie, a także przechowywanie i udostępnianie danych.
2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest połączenie z siecią Internet,
korzystanie z przeglądarki internetowej, zainstalowanej na komputerze lub urządzeniu mobilnym,
umożliwiającej prawidłowe wyświetlanie stron WWW, wraz z obsługą skryptów oraz akceptującej
pliki cookies.
3. W ramach użytkowania Serwisu zabrania się korzystania z tzw. botów lub innych kodów
komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i
aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
4. Zabrania się podejmowanie działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub
narazić go na utratę dobrego imienia. W przypadku ujawnienia w/w działań niezgodnych z
Regulaminem, Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia treści, a także do
zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.
5. W celu założenia w Serwisie konta Użytkownika niezbędna jest weryfikacja konta e-mail (dotyczy
wyłącznie Użytkowników rejestrujących się w Serwisie).
6. Operator umożliwia Użytkownikom dostęp do odczytu oraz umieszczania materiałów w Serwisie,
w szczególności zdjęć i charakterystyki bezdomnych zwierząt potrzebujących pomocy. Operator
zastrzega sobie prawo do uzależnienia dostępu do wybranych funkcji Serwisu od dokonania przez
Użytkownika uprzedniej Rejestracji (zarejestrowania konta Użytkownika).

§5 Placówka
1. Placówką może być jednostka określana jako „schronisko dla zwierząt” zgodnie z wytycznymi
Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie uregulowania zagadnienia bezpańskich zwierząt na
terenie miast, prowadzona przez:
•

zakłady realizujące komunalne zadanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - jako
zakłady gminne lub koncesjonowane przez wójtów prywatne przedsiębiorstwa, którym
gmina może w drodze przetargu powierzać zadanie z zakresu gospodarki komunalnej

•

zakłady realizujące opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, nie należącą do sfery gospodarki
komunalnej i wykonywaną przez organizacje społeczne.

2. Placówką może być również jednostka Tymczasowej Opieki nad Zwierzętami (zwana inaczej
Domem Tymczasowym), z zastrzeżeniem, że jest objęta umową właściwą z fundacją zrzeszającą
Domy Tymczasowe.
3. Dopuszcza się także, że Placówką będzie fundacja w rozumieniu ustawy o fundacjach z dnia 6
kwietnia 1984 roku (t.j. Dz.U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), wpisana do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów
opieki zdrowotnej prowadzonego przez właściwy sąd powszechny, a także 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.) lub organizacja kościelna, działająca na podstawie odpowiedniego aktu
prawnego.
4. Operator Serwisu umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w
szczególności publikowanie informacji o zwierzętach potrzebujących pomocy, wyłącznie dla
Placówek zarejestrowanych w Serwisie.
5. Rejestracja Placówki w Serwisie możliwa jest wyłącznie po pozytywnej weryfikacji przez
Operatora, który zakłada Konto Użytkownika (Placówki). Operator zastrzega sobie prawo do
podejmowania wedle własnego uznania decyzji w zakresie pozytywnej lub negatywnej weryfikacji
Placówki bez konieczności informowania o przesłankach podjętej decyzji.
6. Rejestracja Konta Użytkownika (Placówki) wiąże się z koniecznością weryfikacji adresu e-mail
poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany w wiadomości e-mail, co jest jednoznaczne z
akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Placówka wyraża zgodę i udziela Operatorowi pełnomocnictwa na zbieranie Darowizn w imieniu i
na rzecz Placówki.
8. Placówka może korzystać z Serwisu także na podstawie odrębnej umowy z Fundacją.
9. W przypadku umieszczania w Serwisie materiałów, w szczególności plików graficznych, audio lub
video, Placówka udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo

licencji na korzystanie z materiałów, w celach promocji działalności Serwisu w dowolnych
mediach.
10. Placówka wyraża zgodę na informowanie przez Operatora lub Fundację podmiotów trzecich, w
tym w szczególności mediów, Użytkowników, oraz podmioty niezwiązane z funkcjonowaniem
Serwisu o fakcie korzystania przez Placówkę z usług świadczonych w ramach Serwisu.
11. Placówka wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych w Serwisie danych w zakresie
niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora Serwisu.
12. Placówka zobowiązana jest do informowania Operatora drogą mailową o wszelkich zmianach
danych udostępnionych w Serwisie, w szczególności danych teleadresowych oraz kont
bankowych, niezwłocznie po zaistnieniu zmian.

§6 Wirtualny opiekun
1. Wirtualnym opiekunem może być każda osoba fizyczna, osoba prawna

lub lub jednostka

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu.
2. Wirtualny opiekun może korzystać z usług Serwisu w ograniczonym stopniu bez konieczności
zalogowania lub w pełnym zakresie po rejestracji Konta Użytkownika.
3. W celu rejestracji Konta Użytkownika Wirtualny opiekun wypełnia formularz rejestracyjny, w
szczególności podając login, hasło oraz adres e-mail.
4. Rejestracja Konta Użytkownika przez Wirtualnego opiekuna wiąże się z koniecznością weryfikacji
adresu e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany w wiadomości e-mail, co jest
jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Wirtualny opiekun zobowiązany jest podać prawdziwe dane i ponosi z tego tytułu pełną
odpowiedzialność.
6. Wirtualny opiekun przyjmuje do wiadomości, iż podane przez niego dane mogą być dostępne dla
innych Użytkowników oraz osób odwiedzających strony Serwisu, także niezarejestrowanych
Użytkowników.
7. Wirtualny opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
prawidłowego świadczenia usług przez Operatora Serwisu.

§7 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Operator.
2. Operator Serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających
z Serwisu. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą Serwisu przetwarzane są zgodnie z

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz.
926). Udostępnienie danych osobowych w portalu jest całkowicie dobrowolne.
3. Operator Serwisu stosuje wymagane przez polskie prawo środki bezpieczeństwa zapewniające
ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenie transferu danych za pomocą
bezpiecznego protokołu szyfrowania danych SSL.
4. Zbiór danych Użytkowników podlega zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony
Danych Osobowych.
5. W przypadku przekazania Operatorowi przez Użytkownika danych osobowych, będą one przez
niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do
usług oferowanych przez Operatora i prowadzenia statystyk. Dane osobowe Użytkownika
udostępnione Operatorowi nie będą udostępniane osobom niepowołanym.
6. Operator przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika zamówione komunikaty
informacyjne, po wyrażeniu przez niego zgody w formie akceptacji regulaminu.
7. Operator powierza przetwarzanie danych osobowych Fundacji, w zakresie w jakim jest to
niezbędne dla odbierania Darowizn i przekazywania pomocy.
8. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich edycji, a także żądania ich
usunięcia.
9. Szczegółowe warunki dotyczące polityki prywatności, w tym zasady stosowania plików cookies
zawarte są w „polityce prywatności” opublikowanej wraz z niniejszym Regulaminem na stronie
Serwisu.
10. Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych
należy kierować na a dres: kontakt@fundacjahugme.pl

§8 Reklamacje
1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez
Operatora lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.
2. Reklamacje należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: kontakt@fundacjahugme.pl
3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, z którego została wysłana, po jej
rozpatrzeniu przez Operatora, w terminie 14 dni.
4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez serwis pośrednictwa finansowego należy składać
bezpośrednio do usługodawcy Płatności. Tryb rozpatrzenia reklamacji jest określony w
Regulaminie usługodawcy.

§9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy
polskiego prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm) oraz Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważna lub
niemożliwe do realizacji, pozostała część Regulaminu zachowuje moc obowiązującą.
3. Logo, nazwa oraz koncepcja wizualna i funkcjonalna, a także materiały zamieszczane w Serwisie
są prawnie chronione i z wyłączeniem przypadków dozwolonych obowiązującymi przepisami
prawa, zabrania się jakiegokolwiek wykorzystania w/w materiałów bez pisemnej zgody
Operatora. Operatorowi przysługują autorskie prawa majątkowe i osobiste do graficznych
elementów Serwisu oraz pozostałych treści umieszczanych 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.). Kopiowanie, rozpowszechnianie i przerabianie
elementów Serwisu, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, bez pisemnej
zgody Operatora, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich i może stanowić podstawę
do pociągnięcia do odpowiedzialności odszkodowawczej.
4. Wszelkie spory wynikłe w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz korzystaniem z
Serwisu będą w miarę możliwości rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze negocjacji. W
razie braku możliwości rozstrzygnięcia polubownego, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla
strony występującej z ewentualnym powództwem.
5. Adres właściwy do kontaktu to: kontakt@fundacjahugme.pl
6. Aktualna treść Regulaminu umieszczona jest w Serwisie http://fundacjaHUGme.pl/ .
7. Operator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej wskazanej w
ust. 5 powyżej.

