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Regulamin strony
Witamy na stronie internetowej Fundacji Wielki Człowiek ("Fundacja"). Poprzez rozpoczęcie
korzystania z niniejszej strony, wyrażają Państwo zgodę na poniższe warunki oraz zobowiązują się
Państwo przestrzegać właściwych praw i przepisów.
Charakter strony
Treści zawarte na Stronie mają jedynie charakter informacyjny. Celem strony jest umożliwienie
Państwu dostępu do informacji o Fundacj i jej działaniach oraz ułatwienie Państwu kontaktu z
naszą organizacją. Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży
jakichkolwiek produktów ani żadnej innej oferty, w tym w szczególności oferty świadczenia
jakichkolwiek usług przez Fundację na Państwa rzecz. Korzystając ze strony nie zawierają
Państwo z Fundacją żadnej umowy.
Niniejsza strona i jej zawartość przedstawiane są według aktualnego stanu. W najszerszym
zakresie dozwolonym przez prawo Fundacja, jej licencjodawcy oraz dostawcy zrzekają się
wszelkich gwarancji. W szczególności Fundacja, jej licencjodawcy oraz dostawcy nie składają
oświadczeń ani gwarancji co do ścisłości, rzetelności, kompletności, poprawności, odpowiedniości
czy terminowego charakteru zawartości, oprogramowania, tekstu, obrazów graficznych, narzędzi,
linków lub komunikatów zawartych na lub za pośrednictwem strony internetowej Fundacji lub na
dowolnej innej stronie czy stronach, do których prowadzi link ze strony Fundacji. Fundacja nie
udziela gwarancji, że strona internetowa będzie dostępna, będzie działać nieprzerwanie i
bezbłędnie oraz że będzie wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów.
Zastrzeżenie braku odpowiedzialności
W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe Fundacja, jej licencjodawcy, dostawcy
lub osoby trzecie, o których mowa na stronie internetowej, nie będą w żadnym wypadku ponosić
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w szczególności w postaci utraconych zysków,
odszkodowania z tytułu utraty danych bądź przerwania działalności) spowodowane korzystaniem
lub niemożnością korzystania ze strony internetowej bądź jej zawartości lub wynikające z
jakiejkolwiek awarii jej działania, błędu, zaniechania, przerwy, skutku, opóźnienia w działaniu lub
przekazie, wirusa komputerowego, awarii systemu liniowego, utraty danych lub utraty możliwości

korzystania związanych z tą stroną lub dowolną stroną internetową prowadzoną przez jakąkolwiek
osobę trzecią, niezależnie od tego, niezależnie od tego, czy byłaby odpowiedzialność umowna,
deliktowa lub wynikająca z innej teorii prawnej, a także niezależnie od tego, czy Fundacja zostanie
poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód czy też nie. Jedynym i wyłącznym
środkiem, jaki mogą Państwo zastosować, jest zaprzestanie korzystania z niniejszej strony.
Linki
Niniejsza strona internetowa zawiera także linki do innych stron internetowych stanowiących źródło
informacji dla naszych gości. Jednak z uwagi na to, że Fundacja nie kontroluje zawartości innych
stron internetowych, do których linki może zamieszczać, a także z powodu ich nieustannej
zmienności, Fundacja nie odpowiada za zawartość, praktyki i standardy zewnętrznych stron
internetowych. Fundacja nie potwierdza zawartości żadnych zewnętrznych stron internetowych.
Nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron internetowych, do których
linki zawiera jej strona internetowa, stron internetowych, o których mowa na jej stronie
internetowej, ani za ogłoszenia osób trzecich oraz nie składa oświadczeń co do ich zawartości lub
poprawności. Z zewnętrznych stron internetowych korzystają Państwo na własne ryzyko, zgodnie z
regulaminami takich stron.
Korzystanie ze Strony / Zabezpieczenia
Wyrażają Państwo zgodę na nieprzekazywanie oraz na nieprzesyłanie żadnych materiałów, które
są niezgodne z prawem, zawierają pogróżki, oszczerstwa, są szkalujące, obsceniczne,
pornograficzne, profanujące lub mogą w jakikolwiek sposób naruszać dowolne prawo, przepis lub
zasadę. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na niewysyłanie, w tym pocztą elektroniczną,
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niepublikowanie za pośrednictwem strony internetowej żadnych materiałów, które zakłócają
normalne funkcjonowanie strony, łącznie z nadawaniem lub przekazywaniem w inny sposób
materiałów, które nie są związane z danym przedmiotem lub w inny sposób ograniczają czy
uniemożliwiają innemu użytkownikowi korzystanie ze strony.
W czasie korzystania ze strony internetowej informacje będą przesyłane za pośrednictwem środka,
które pozostaje poza kontrolą i właściwością Fundacji oraz jej dostawców. Podobnie Fundacja nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia, awarii, przerwy lub zniszczenia jakichkolwiek danych
lub innych informacji przesyłanych w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej, a
także w związku z opóźnieniem, awarią, przerwą czy zniszczeniem ww. danych i informacji.
Ograniczenia
Siedziba Fundacji znajduje się w Polsce. Z niniejszej strony mogą korzystać wyłącznie osoby
przebywające w Polsce. Fundacja nie składa żadnego oświadczenia na temat tego, czy materiały
zawarte na stronie są odpowiednie lub można z nich korzystać w innych krajach. Dostęp do

zawartości strony dla niektórych osób lub w niektórych innych krajach (poza Polską) może być
sprzeczny z prawem. Jeśli uzyskują Państwo dostęp do niniejszej strony z miejsca spoza Polską,
czynicie to Państwo na własną odpowiedzialność i Państwa obowiązkiem jest stosowanie się do
przepisów prawnych obowiązujących w Waszym kraju. Niniejsza strona internetowa nie jest
przeznaczona dla osób małoletnich w wieku poniżej 18 lat, ani nie została zaprojektowała z myślą
o takich osobach.
Osoby małoletnie
Należy mieć świadomość, że niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób w wieku
poniżej 18 lat, ani nie została zaprojektowała z myślą o takich osobach. Nie gromadzimy danych
osobowych osób, o których wiemy, że nie ukończyły 18. roku życia.
Spory i obowiązujące prawo
Niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory bądź roszczenia wynikające lub związane z ich
przedmiotem lub powstaniem (w tym wszelkie spory i roszczenia dotyczące odpowiedzialności
pozaumownej) podlegają przepisom polskiego prawa, bez powoływania się na przepisy dotyczące
norm kolizyjnych. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za
nieważne przez jakikolwiek sąd właściwy, nieważność takiego postanowienia pozostanie bez
wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. W sposób wyraźny
wyrażają Państwo zgodę, aby w przypadku jakiegokolwiek sporu lub roszczenia w stosunku do
Fundacji bądź sporu lub roszczenia w jakikolwiek sposób związanego z korzystaniem bądź
wynikającego z korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej, lub sporu bądź
roszczenia wynikającego lub związanego z przedmiotem lub powstaniem niniejszego Regulaminu
(w tym sporów i roszczeń dotyczących odpowiedzialności pozaumownej) wyłączne prawo do jego
rozstrzygnięcia miały sądy polskie.
Zmiany Regulaminu
Fundacja może zmieniać niniejszy Regulamin w dowolnym momencie, bez zawiadomienia.
Fundacja ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Strony lub jej części bez
konieczności powiadamiania o tym fakcie. Państwa korzystanie z niniejszej strony internetowej
podlega także zapisom Polityki prywatności oraz Praw autorskich własności.

Dane osobowe
1. Użytkownik dokonując przelewu na rzecz Fundacji dobrowolnie podaje swoje dane, które są
konieczne dla zrealizowania transakcj i będą w tym celu przetwarzane przez firmę wykonującą
przelewy bankowe.

2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich
oraz usunięcia.
3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja.
4. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

