Regulamin
I.

Postanowienia ogólne:
1. Podmiotem prowadzącym portal dedykowany, znajdujący się pod domeną internetową
http://brawowy.pl , zwany dalej „ Portalem ” jest Fundacja Brawo Wy! ul. Bażantowa 9/27 80-175
Gdaosk NIP: 5833219067 Regon: 365765895, wpisana do KRS 0000643793.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Fundacji Brawo
Wy! jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.
3. Portal http://brawowy.pl/ pozwala użytkownikom wybrad cel społeczny lub organizację, którą chcą
wesprzed finansowo, pośredniczy pomiędzy organizacjami charytatywnymi, a użytkownikami,
pozwala organizacją na ogłaszanie akcji charytatywnych i zbiórek publicznych, umożliwia prowadzenie
aukcji przedmiotów z przeznaczeniem środków na cele charytatywne.
4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
5. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych.
6. Właściciel http://brawowy.pl/ zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych
użytkowników portalu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania świadczonych usług.
7. Operator udostępnia Użytkownikom adres email: kontakt@brawowy.pl przeznaczony do kontaktów z
nim, na który Użytkownicy mogą kierowad do Właściciela wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i
informacje.
8. Logo i nazwa Portalu są prawnie chronione i stanowią własnośd Właściciela; jakiekolwiek
wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Właściciela, poza przypadkami dozwolonymi
przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione i spotka się z natychmiastową reakcją
Właściciela, z pociągnięciem naruszającego prawa Właściciela do nazwy i logo do odpowiedzialności
odszkodowawczej włącznie.
9. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Portalu i innych treści w nim umieszczonych
przez Właściciela, 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
Portalu jako całości, przysługują wyłącznie Właścicielowi, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie,
rozpowszechnianie i dokonywanie opracowao elementów Portalu, a także jego wyglądu jako całości,
stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela, stanowi
naruszenie jego majątkowych praw autorskich i spotka się z natychmiastową reakcją Właściciela, z
pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej
włącznie.
10. Kategorycznie zabronione jest, bez uprzedniej zgody Właściciela, umieszczanie w Portalu materiałów o
charakterze reklamowym promocyjnym i marketingowych.
11. Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych
tworów dla potrzeb świadczenia usług w Portalu oraz zrzeka się wszelkich roszczeo w stosunku do
Właściciela w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością
Portalu, oraz w przypadku usunięcia z Portalu. Użytkownik, który zamieszcza w Portalu wizerunek
osoby trzeciej, musi posiadad zgodę tej osoby, lub, jeżeli osoba ta nie posiada pełnej zdolności do
czynności prawnych, jej przedstawiciela ustawowego, na rozpowszechnianie wizerunku w ramach
Portalu.
12. Użytkownik rejestrując się w Portalu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz, że go akceptuje.

II.

Definicje:
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. „Regulamin” – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania z Portalu przez Użytkowników.
2. „Portal”- dedykowany portal internetowy występujący pod adresem URL http://brawowy.pl.

3. „Właściciel”- Fundacja Brawo Wy! ul. Bażantowa 9/27 80-175 Gdaosk NIP: 5833219067 Regon:
365765895, wpisana do KRS 0000643793.
4. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Portalu przez
Właściciela.
5. „Podopieczny”- osoba, na rzecz której zbierane są środki finansowe w Portalu.
6. „Opiekun”- osoba pełnoletnia występująca w imieniu podopiecznego, który jest niepełnoletni lub z
różnych względu nie może za siebie odpowiadad.
7. „Organizacja” – Użytkownik będący fundacją lub stowarzyszeniem, wpisanym do rejestru
stowarzyszeo, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez właściwy sąd powszechny, a także niebędący ww. fundacją lub
stowarzyszeniem, Użytkownik posiadający status organizacji kościelnej, działającej na podstawie
jednego z następujących aktów prawnych: ustawy o stosunku Paostwa do Kościoła katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej z 17 maja 1989 r., ustawy o stosunku Paostwa do Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej z 30 czerwca 1995 r., ustawy o stosunku Paostwa do Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z 4 lipca 1991 r., ustawy o stosunku Paostwa do Kościoła
Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej z 30 czerwca 1995 r., ustawy o stosunku Paostwa do
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej z 13 maja 1994 r., ustawy o stosunku Paostwa
do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej z 30 czerwca 1995 r., ustawy o
stosunku Paostwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej z 13 maja 1994 r.,
ustawy o stosunku Paostwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej z 20 lutego 1997
r., ustawy o Stosunku Paostwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej z 30 czerwca 1995 r.,
ustawy o stosunku Paostwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej z 20 lutego
1997 r., ustawy o stosunku Paostwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego
hierarchii duchownej z 22 marca 1928 r., ustawy o stosunku Paostwa do Kościoła Zielonoświątkowego
w Rzeczpospolitej z 20 lutego 1997 r., ustawy o stosunku Paostwa do Karaimskiego Związku
Religijnego w Rzeczpospolitej z 21 kwietnia 1936 r., ustawy o stosunku Paostwa do Muzułmaoskiego
Związku Religijnego w Rzeczpospolitej z 21 kwietnia 1936 r., ustawy o stosunku Paostwa do gmin
wyznaniowych żydowskich w Rzeczpospolitej z 20 lutego 1997 r., który na zasadach przewidzianych w
Regulaminie lub na podstawie odrębnej, pisemnej umowy z Operatorem korzysta z usług
świadczonych w Serwisie przez Operatora; Partnerem może byd również klub sportowy działający na
podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 151, poz. 1014) lub inny
podmiot, któremu Właściciel według swobodnego uznania przyznał status Partnera.
8. „Firma” – Użytkownik, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalnośd gospodarczą, która w ramach
tej działalności korzysta z Portalu, osobą prawna lub jednostką organizacyjną nieposiadająca
osobowości prawnej, która dokonując rejestracji w Portalu wybrała „Rejestracja jako Firm”.
9. „Cel”- ogłaszana przez Użytkownika zbiórka pieniędzy w Portalu z przeznaczeniem na określony cel.
10. „Zbiórka publiczna”- akcja charytatywna mająca miejsce w terenie, ogłoszona w Portalu.
11. „Aukcja”- aukcja przedmiotów z przeznaczeniem środków uzyskanych na cele statutowe Fundacji
Brawo Wy! lub inną działalnośd charytatywną.
12. „Konto użytkownika” - dostępne dla wszystkich Użytkowników miejsce w Portalu, za pośrednictwem
którego Użytkownik wprowadza, zarządza i wysyła dane w strukturze Portalu, po uprzednim,
skutecznym zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Portalu.
13. „Wspierający”- użytkownik sieci Internet, który wsparł Cel środkami finansowym wpłaconymi za
pomocą serwisu umożliwiającego szybkie płatności.
14. „Dotacje”- środki finansowe wpłacone na Cel za pośrednictwem serwisów internetowych
prowadzonych przez Banki lub Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe lub Serwisu
pośrednictwa finansowego.
15. „Szkatułka Mistrza”- zbiórka dodana przez osobę prywatną na Cel już zarejestrowany w Portalu.

III. Wymagania Techniczne.
1. Korzystanie z Serwisu uzależnione jest od spełnienia wymagao technicznych. W celu prawidłowego
korzystania z Usług, Użytkownik powinien zapewnid:
 urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet,
 połączenie z globalną siecią Internet,
 zaktualizowaną przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL.
2. Pełne wykorzystanie wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu może wymagad zainstalowania
oprogramowania takiego jak Java lub Java Script, a także zaakceptowania w ustawieniach przeglądarki
plików cookies oraz posiadania adresu e-mail i telefonu komórkowego.
IV. Rejestracja.
1. Aby uzyskad status Użytkownika należy dokonad rejestracji w Portalu poprzez poprawne wypełnienie
wszystkich pól formularza rejestracyjnego dostępnego w Portalu.
2. Wybranie Loginu i Hasła oraz podanie adresu e-mail jest konieczne do ukooczenia procesu Rejestracji.
Koniecznośd podania pozostałych Danych Osobowych przez Użytkowników będzie uzależniona od tego
w jakim zakresie Użytkownik zamierza korzystad z Portalu.
3. Zabronione jest wybranie jako Loginu nazwy mającej charakter obraźliwy, wulgarny, sprzeczny z
dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub w jakikolwiek sposób naruszającej
prawa osób trzecich.
4. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma na podany przez siebie
adres e-mail wiadomośd zawierającą link aktywujący Konto Użytkownika oraz indywidualny Login oraz
Hasło.
5. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, iż podane dane są kompletne i zgodne ze
stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz, że zapoznał się z Regulaminem i
zobowiązuje się do jego przestrzegania.
6. Po poprawnym wprowadzeniu Loginu oraz Hasła Użytkownik otrzymuje dostęp do indywidualnego
Konta Użytkownika.
7. Podanie nieprawdziwych danych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu
skorzystania z Portalu może podlegad odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialności
odszkodowawczej.
8. Podane przez Użytkowników w Portalu dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności.
9. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniad danych umożliwiających logowanie się w Portalu osobom
trzecim pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za szkody z tego wynikłe. W przypadku powzięcia
przez Użytkownika wiedzy o wejściu osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie
się w Portalu, w tym Loginu lub Hasła, a także w przypadku powstania po stronie Użytkownika
uzasadnionego podejrzenia zaistnienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomid
o tym Właściciela oraz zmienid Login i Hasło.
10. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta Użytkownika przez jednego Użytkownika, a
także wspólne posiadanie jednego Konta Użytkownika przez więcej niż jedną osobę fizyczną, osobę
prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Właściciel uprawniony jest
do odmowy zarejestrowania drugiego Konta tego samego Użytkownika oraz do usunięcia takiego
Konta. Jeden rachunek bankowy może zostad wykorzystany do wysłania przelewu weryfikacyjnego,
tylko dla jednego Konta Użytkownika. Jeśli przelew weryfikacyjny zostanie wykonany w celu
utworzenia drugiego Konta Użytkownika dla tego samego Użytkownika to wpłacona celem weryfikacji
złotówka zostaje przypisana do dotychczasowego (pierwszego) Konta Użytkownika, a nowoutworzone
(drugie i kolejne) Konto Użytkownika zostanie usunięte.
11. Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie jego Konta Użytkownika w wynikach wyszukiwania (według
imienia i nazwiska lub nazwy firmy/fundacji/innej nazwy) w wyszukiwarkach internetowych.

12. Użytkownik zakładający Cel w Portalu wypełnia formularz rejestracyjny dostępny w Portalu, oraz
dokonuje, na rachunek Fundacji Brawo Wy! kontrolnego przelewu kwoty 0,01 zł (słownie: zero złotych
1/100) – tytuł przelewu „wpłata weryfikacyjna”, celem weryfikacji danych rachunku bankowego
Użytkownika ubiegającego się o rejestrację w Portalu, kwota ta jest niezwłocznie zwracana na
rachunek bankowy Użytkownika ubiegającego się o rejestrację w Portalu. Numer konta Fundacji Brawo
Wy! znajduje się w Portalu w zakładce http://brawowy.pl/o-nas/ .
V. Cel.
1. W ramach Portalu Właściciel tworzy i udostępnia dla Użytkowników przestrzeo na pozyskiwanie
środków finansowych na realizację z góry określonych Celi. Środki finansowe wpłacane przez
Wspierających gromadzone są na rachunku bankowym prowadzonym przez Właściciela do czasu ich
wypłacenia przez Użytkownika.
2. Użytkownik obowiązuje się, że nie będzie w okresie w jakim Cel publikowany jest w Portaly, publikował
wezwao do przekazywania darowizn na cel społecznie użyteczny, którym objęty jest Celem, w
podobnych do Portalu serwisach internetowych (polskich i zagranicznych), w szczególności takich jak:
domore.pl, chcepomagac.org, siepomaga.pl, zrzutka.pl. Właściciel jest upoważniony do odmowy
opublikowania Celu w Portalu, bez podania przyczyny.
3. Właściciel zastrzega sobie możliwośd odwołania, zawieszenia lub przerwania zbiórki środków
finansowych na konkretny Cel, ze zwrotem wpłaconych środków pomniejszonych o prowizje
transakcyjne Wspierającym, w razie naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszania
postanowieo Regulaminu przez któregokolwiek z Użytkowników, a także w przypadku uzasadnionego
podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia prawa podczas organizowania zbiórki środków finansowych
za pomocą Portalu.
4. Użytkownik ogłaszając Cel określa:
 wartośd 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.
5. Użytkownik może założyd cel w Portalu, bez podawania Organizacji, do której przynależy, tylko jeśli
wartośd Celu nie przekracza kwoty wolnej od podatku od darowizn, tj. 4902zł.
6. Wspierający mogą przekazywad Dotacje w ramach Celu wyłącznie za pośrednictwem Fundacji Brawo
Wy!, wpłacając kwoty Dotacji na jej rachunek wyłącznie za pośrednictwem serwisów internetowych
prowadzonych przez Banki lub Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe lub Serwisu
pośrednictwa finansowego.
7. Serwis pośrednictwa finansowego pobiera z tytułu przeprowadzonych transakcji prowizję od
Właściciela.
8. Suma Dotacji przekazanych przez Wspierających na określony Cel jest widoczna w Portalu przy jej
opisie, a także w Koncie Użytkownika, przy czym suma ta jest jedynie sumą orientacyjną i może się
różnid od sumy rzeczywiście przekazanych Dotacji, a to ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu
systemu bankowego, bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.
9. Wspierający może przekazywad Dotacje anonimowo, albo w taki sposób, że wartośd przekazanych
przez niego Dotacji oraz Cele, które zostały finansowo wsparte przez Wspierającego są widoczne dla
innych Użytkowników w zakładce Szkatułki Mistrzów.
10. Po zakooczeniu akcji stanowiącej Cel, Użytkownik jest zobowiązany, we wskazanym przez Właściciela
terminie i na jego żądanie, przedstawid raport obejmujący w szczególności sumę zebranych Dotacji
oraz informację dotyczącą sposobu wydatkowania przez Użytkownika środków pochodzących z akcji
stanowiącej Cel, a także inne informacje, których zamieszczenia w raporcie Właściciel zażąda.
11. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Użytkownika, w trakcie trwania akcji stanowiącej Cel, jej
cel stanie się bezprzedmiotowy, Użytkownik przeznaczy zebraną kwotę w całości na realizację jego
celów statutowych, w szczególności na cel zbliżony do celu akcji stanowiącej Cel, o czym Użytkownik
zobowiązuje się powiadomid Wspierających za pośrednictwem Portalu, co Wspierający w pełni
akceptuje.
12. Suma wcześniej niezleconych do wypłaty przez Użytkownika Dotacji przekazanych przez
Wspierających, na rzecz danego Użytkownika, stanowiących darowiznę na rzecz Użytkownika, o jakiej
mowa w ust. 13 poniżej, przekazywana jest przez Właściciela Użytkownikowi wyłącznie na zlecenie

Użytkownika. Przy czym w braku takiego zlecenia złożonego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia
dokonania ostatniej wpłaty przez Wspierających na rzecz Użytkownika, wezwie Użytkownika, do
wskazania, w terminie, 7 dni od dnia doręczenia wezwania, sposobu przekazania Użytkownikowi
wszystkich zgromadzonych i niezleconych do wypłaty Dotacji. W przypadku bezskutecznego upływu
terminu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, nieprzekazane Dotacje stanowid będą darowiznę
Użytkownika na cele statutowe Fundacji Brawo Wy!, na co Użytkownik wyrażają zgodę.
13. Właściciel oświadcza, że częśd Dotacji stanowi darowiznę Wspierających na rzecz Użytkowników oraz
Celi, pozostała, niewielka częśd Dotacji w wysokości 5% zebranych środków finansowych, stanowi
darowiznę na cele statutowe Fundacji Brawo Wy!, dzięki której Fundacja Brawo Wy! może pokryd
koszty opłat i prowizji pobieranych przez Serwis Pośrednictwa Finansowego oraz opłat i prowizji
bankowych. Dzięki temu rozwiązaniu Właściciel nie pobiera żadnych prowizji i opłat za korzystanie z
Portalu od Użytkowników.
14. Darowizny Wspierających konkretny Cel są rozliczane przez Właściciela po jego zakooczeniu.
Darowizny na rzecz Organizacji są rozliczane w cyklu miesięcznym.

VI. Szkatułki Mistrzów.
1. Każdy Użytkownik będący Osobą prywatną może przyczynid się do realizacji Celów poprzez założenie w
Portalu Szkatułki Mistrza (dalej występująca pod nazwą Szkatułka), przy czym Szkatułki mogą byd
ogłaszane wyłącznie na Cel ogłoszony uprzednio w Portalu przez podmiot uprawniony do ogłoszenia
Celu, pod rygorem usunięcia Szkatułki z Portalu.
2. Kwoty przekazane na Cel związany ze Szkatułką nie stanowią darowizny na rzecz Użytkownika, który
założył Szkatułkę.
3. W przypadku, gdy Cel ulega wygaśnięciu wcześniej niż Szkatułka, wszystkie kolejne wpłaty na tę
Szkatułkę kierowane są na działalnośd statutową Fundacji Brawo Wy!.
4. Wraz z usunięciem z Portalu ogłoszenia o Celu, usunięciu ulega również ogłoszenie o Szkatułce
związanej z Celem.
5. Dane o prowadzonych przez Użytkowników Szkatułkach, w tym o zebranej kwocie, widoczne są w
Koncie Użytkownika.
6. Użytkownik może w każdej chwili usunąd Szkatułkę z Portalu. W takim przypadku Dotacje przekazane
na Cel związany ze Szkatułką nie podlegają zwrotowi.
VII. Dane osobowe.
1.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu określone zostały w
„Polityce prywatności” dostępnej pod adresem URL http://brawowy.pl/wpcontent/uploads/2017/01/BrawoWy_polityka_prywatnosci.pdf

VIII. Reklamacje.
1. Użytkownik może złożyd reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są
realizowane lub są realizowane przez Właściciela niezgodnie z jego postanowieniami.
2. Reklamację należy kierowad na adres kontaktowy Fundacja Brawo Wy!, 80-175 Gdaosk, ul. Bażantowa
9/27 lub adres poczty elektronicznej: reklamacje@brawowy.pl
3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji,
przypisany do Konta Użytkownika lub podany w składanej reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania
prawidłowo przesłanej reklamacji lub pisemnie na adres wskazany w reklamacji.
4. Właściciel zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wskazanego w pkt. VIII ust. 3 (poprzedni) w
przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji będzie szczególnie utrudnione lub wymagad będzie
wiadomości specjalnych, a także gdy napotka inne przeszkody niezależne od Właściciela. Właściciel
ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagad uzyskania od Użytkownika dodatkowych
wyjaśnieo. Czas udzielania wyjaśnieo przez Użytkownika każdorazowo wydłuża okres rozpoznania
reklamacji.

5. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie
odpowiedzi na reklamację przez Właściciela również w tej formie.
6. Właściciel zastrzega możliwośd nierozpatrywania reklamacji, których przedmiotem jest
odpowiedzialnośd Użytkownika zakładającego Cel powstała w związku z niewywiązaniem się z
zobowiązao jakie Użytkownik zakładający Cel przyjął na siebie w stosunku do Wspierających w zamian
za otrzymane darowizny.
IX. Usunięcie Konta Użytkownika.
1. Użytkownik ma prawo zażądad od Właściciela usunięcia Konta użytkownika poprzez wysłanie
wiadomości email zawierającej w treści takie żądanie na adres kontakt@brawowy.pl z adresu
podanego w trakcie rejestracji w Portalu w formularzu rejestracyjnym, a Właściciel ma obowiązek na
takie żądanie niezwłocznie Konto użytkownika usunąd.
2. Właściciel zastrzega sobie uprawnienie do usunięcia Konta Użytkownika korzystającego z Portalu w
sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Właściciel uprawniony jest także do
zawieszenia świadczenia Usług lub zablokowania dostępu do Konta użytkownika na czas potrzebny dla
wyjaśnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieostwo działania Użytkownika sprzecznie z
prawem lub Regulaminem.
3. O fakcie usunięcia Konta Użytkownika w trybie ustępu poprzedzającego Użytkownik zostanie
poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który
Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.
4. Właściciel może odmówid świadczenia Usług i usunąd Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone
ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Właściciela lub usunięciu Konta Użytkownika z Portalu na
skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowieo Regulaminu.
5. Wszystkie ewentualne wpłaty zaksięgowane po usunięciu Konta użytkownika lub usunięciu Celu
zostaną przekazane na inny Cel lub Cele zarejestrowane w Portalu. Uwaga – po zakooczeniu okresu
trwania Celu wpłaty nadal są możliwe - uniemożliwia je jedynie usunięcie Celu wspomniane w zdaniu
wcześniejszym.
X. Postanowienia końcowe.
1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
2. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
3. O zmianie Regulamin Użytkownicy zostaną powiadomieni pocztą email, na adres wskazany w
formularzu rejestracyjnym, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu.
5. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowe Portalu.

