REGULAMIN SERWISU VIVO INSPIRE
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu VIVO inspire
prowadzonego przez Administratora. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników
oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu
zarządzającego serwisem.
2.
Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu
i jego akceptacja.
3.
Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego,
zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych
poprzez sieci telekomunikacyjne.
4.
Dla korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać urządzenie z dostępem do
sieci globalnej Internet oraz zaktualizowaną przeglądarką internetową.
5.
Administrator zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych zapewnia ochronę danych osobowych gromadzonych przez serwis i
zapisywanych na serwerze usługodawcy oraz wykonuje prawa i obowiązki administratora
danych osobowych.
6.
Regulamin nie reguluje praw i obowiązków pomiędzy Użytkownikiem i
Administratorem, lecz stanowi o warunkach rozpoczęcia, korzystania i zakończenia udziału
Użytkownika w serwisie.
§ 2 DEFINICJE
Administratorem serwisu oraz jego właścicielem jest VIVO INSPIRE Sp. z o.o. Sp. K. z
siedzibą w Jaworznie Plac Św. Jana 12 zarejestrowana w KRS pod nr 0000655259
Regulamin – niniejszy regulamin serwisu VIVO inspire
Serwis - oznacza serwis internetowy o charakterze crowdfundingowym prowadzony pod
domeną www.vivoins.com, w ramach którego Administrator udostępnia przestrzeń do
umieszczania projektów przez Użytkowników oraz umożliwia za pośrednictwem Operatora
przekazywanie środków finansowych między Użytkownikami.
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności
prawnych, korzystająca z Serwisu.
Uczestnik – Użytkownik, który zamieszcza na stronach Serwisu opracowany przez siebie
projekt.
Projekt - oznacza każdy przejaw działalności biznesowej, kulturalnej, naukowej lub
społecznej, a także prywatnej i sprzedażowej, na którego realizację Uczestnik gromadzi
środki finansowe za pomocą Serwisu.
Konto – Profil Użytkownika, który jest tworzony poprzez rejestrację i który daje dostęp do
zastrzeżonych obszarów serwisu. Konto utworzone zostaje w oparciu o niepowtarzalny
login i zabezpieczone jest hasłem stworzonym przez użytkownika.
Operator – pośrednik finansowy firm Finance VIVO INSPIRE Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej, ul. 3-go Maja 16 zarejestrowana w KRS pod nr 0000655208,
który jest gwarantem zabezpieczającym środki finansowe Uczestników.
Finansujący – finansującym jest każdy Użytkownik, który dobrowolnie przeznacza środki

finansowe, na realizację projektów Uczestników.
Cookies - mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który
przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest
głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego
identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez
zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków.
Dane dostępne/Dane profilowe– dane Użytkownika, takie jak nazwa Użytkownika,
opis projektu, kwota dotacji, będące ogólnodostępnymi danymi dla innych Użytkowników.
Dotacja – dobrowolna wpłata dokonana przez Użytkownika/Uczestnika na poczet
projektów.
Materiały Uczestnika – wprowadzone do serwisu przez Uczestnika za pomocą systemu
teleinformatycznego treści.
Środki dostępne do wypłaty – suma kwot dotacji, zebranych w etapach, na
zamieszczony projekt, pomniejszona o:
1. kwoty Dotacji wymagane do przejścia na kolejne Etapy zgodnie z §7 pkt. 6 Regulaminu
VIVO inspire,
2. kwoty wydane tytułem dotacji na projekty ponad wartości minimalne kwot dotacji, o
których mowa w §7 pkt. 6 Regulaminu VIVO inspire.
Bezczynność – okres 6 miesięcy, w czasie którego Administrator nie zanotował logowania
do Serwisu przez Uczestnika.
§ 3 REJESTRACJA
1.
W celu uzyskania statusu Użytkownika należy dokonać Rejestracji w Serwisie oraz
aktywacji konta.
2.
Proces Rejestracji odbywa się poprzez poprawne wypełnienie pól formularza
rejestracyjnego oznaczonych „*”, dostępnego w Serwisie pod adresem www.vivoins.com.
3.
Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią
Regulaminów oraz dokonać ich akceptacji.
4.
Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane i ponosi pełną
odpowiedzialność w przypadku niezgodności podanych danych z rzeczywistymi danymi.
5.

Użytkownik celem dokonania rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
- osoba fizyczna: imię i nazwisko, adres, imiona rodziców, data urodzenia, nr
dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres e-mail,
- firma : nazwa firmy, adres, NIP, imię nazwisko reprezentanta oraz jego funkcję, nr
telefonu, adres e-mail

6.
Po poprawnym wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma na
podany przez niego w formularzu adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący
Konto Użytkownika. Aktywacja konta następuje po poprawnym uruchomieniu linku
otrzymanego przez Użytkownika.
7.
Dane gromadzone przez Serwis mają charakter poufny, za wyjątkiem danych
dostępnych Użytkownika i informacji dotyczących projektów, które Uczestnik umieścił na
stronach Serwisu.
8.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podane przez niego dane profilowe mogą
być dostępne dla innych Uczestników Serwisu w szczególności informacje, które Projekty
dotował wraz z kwotą dotacji.

9.
Materiały Uczestnika mogą być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet
oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, na co Uczestnik wyraża zgodę.
10.
Użytkownicy mogą posługiwać się w Serwisie dowolnymi Nazwami Użytkownika,
jednak nie mogą one mieć brzmienia, które mogłoby zostać odebrane jako obraźliwe,
wulgarne, propagujące nienawiść lub jakąkolwiek dyskryminację.
11.
Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych umożliwiających logowanie się
w Serwisie osobom trzecim.
12.
Każdy zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną na
adres admin@vivoins.com kopię swojego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub
reprezentanta w przypadku jednostki organizacyjnej, w terminie nie później niż jeden
dzień roboczy przed zleceniem pierwszej wypłaty zgromadzonych środków. Użytkownik
będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ale
posiadającą zdolność do czynności prawnych zobowiązany jest do przesłania drogą
elektroniczną na adres admin@vivoins.com kopię dokumentu, poświadczającego numer
identyfikacji podatkowej (NIP) w terminie nie później niż jeden dzień roboczy przed
zleceniem pierwszej wypłaty zgromadzonych środków. Weryfikacja osób fizycznych
następuje na podstawie nr PESEL a innych podmiotów, w tym osób prawnych, na
podstawie nr NIP.
13.

Każdy Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto w Serwisie.

14.
W celu utworzenia kolejnego konta należy dokonać rejestracji Konta zgodnie z §3
niniejszego regulaminu. Konto utworzone zostaje w oparciu o niepowtarzalny login i
zabezpieczone jest hasłem stworzonym przez Użytkownika, pozostałe dane wymagane w
formularzu rejestracyjnym muszą być zgodne z pierwotnym Kontem utworzonym przez
Użytkownika.
15.
Z chwilą dokonania rejestracji Użytkownik wstępuje w stosunek wynikający z
działania Serwisu, na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
§ 4 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ADMINISTRATORA
1. W ramach działalności Serwisu, Administrator zapewnia:
a) przestrzeń do umieszczania Projektów przez Użytkowników
b) zapewnienie pośrednictwa w finansowaniu Projektów, poprzez zapewnienie
Operatora płatności.
c) dostęp do materiałów zamieszczonych w Serwisie przez Administratora
d) dostęp do materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu
e) możliwość zamieszczania materiałów przez Użytkownika oraz możliwość uzyskania
statusu Uczestnika
§ 5 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1.
Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami
niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2.
Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części
treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
3.
Administrator zastrzega sobie pełnie praw autorskich praw majątkowych do
wszystkich elementów związanych z Serwisem. Kopiowanie lub rozpowszechnienie jest
zabronione.

4.
Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie
Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się
takich działań, Administrator może niezwłocznie zablokować lub usunąć Konto takiego
Użytkownika.
5.

Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania spamu.

6.
Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które
naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na
zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu danych i informacji o innych Użytkownikach
bez ich wyraźnej zgody.
7.
Użytkownik oświadcza, iż wszelkie pliki graficzne, filmowe, wpisy w Serwisie zostały
przez niego zamieszczone w sposób zgodny z przepisami prawa, oraz postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
8.
Poprzez zamieszczenie plików graficznych, filmów, wpisów lub innych materiałów
Użytkownik udziela Administratorowi zgody na ich wykorzystywanie, utrwalanie,
zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym.
9.
Użytkownik nie może przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z
zapisów niniejszego Regulaminu na żadną inna osobę czy jednostkę organizacyjną, bez
zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10.
Zabronione jest, bez uprzedniej zgody Administratora, umieszczanie w Serwisie
materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym. Administrator
zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych,
promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Administratora lub podmiotów
trzecich, z którymi Administrator zawrze w tym zakresie odrębne umowy.
11.

Serwis nie może być wykorzystywany w celu prowadzenia zbiórek publicznych.

12.
Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług przez Operatora, będącego
podmiotem wybranym przez Administratora.

§ 6 ZAMIESZCZANIE PROJEKTÓW
1.
W ramach Serwisu Administrator tworzy i udostępnia dla Uczestników przestrzeń na
pozyskiwanie dotacji na realizację ich Projektów.
5.
W celu uzyskania statusu Uczestnika, Użytkownik powinien zgłosić Projekt zgodnie
z wymogami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie oraz dokonać wpłaty wybranej
dotacji z zastrzeżeniem §7 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Projekt zostanie poddany
weryfikacji przez Administratora. Po pozytywnej weryfikacji zostanie on umieszczony
w Serwisie
6.
a)
b)
c)
d)

Aby zgłosić Projekt, Użytkownik zobowiązany jest:
podać tytuł i przedstawić opis Projektu,
określić kwotę, jaka jest potrzebna do jego realizacji,
wybrać kategorię Projektu,
załączyć pliki graficzne lub video przedstawiające Projekt.

4. Administrator może odmówić umieszczenia Projektu w Serwisie jeżeli:
a)
Projekt zawiera treści zabronione niniejszym Regulaminem,
b)
celem realizacji Projektu jest finansowanie działań niezgodnych z prawem,
c)
dla jego realizacji przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne.
5.
W przypadku odmowy akceptacji Projektu Administrator informuje o tym fakcie
Użytkownika drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail w terminie do 2 dni
roboczych od zgłoszenia Projektu do akceptacji.
6.
Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od negatywnej decyzji w
przedmiocie odmowy akceptacji Projektu, w trybie określonym w § 9 niniejszego
Regulaminu.
7.
Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia projektu w Serwisie,
bez konieczności dokonywania uzasadnienia.
8.
Użytkownik może w każdym czasie wycofać swój Projekt. W takim przypadku
dotacje poczynione na projekt do dnia jego wycofania pomniejszone o prowizje, zgodnie z
§ 7 ust. 11 oraz o kwoty poczynionych dotacji na rzecz innych projektów, podlegają
wypłacie na podstawie złożonego zlecenia wypłaty.
9.
Uczestnik w każdym czasie może edytować zamieszczony projekt, z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie i postanowień niniejszego Regulaminu.
Kwota potrzebna do realizacji projektu nie może być edytowana.
10.

Na koncie Użytkownik może zarejestrować 1 projekt.

§ 7 FINANSOWANIE PROJEKTÓW
1.
W ramach Serwisu Administrator umożliwia Uczestnikom pozyskiwanie dotacji na
realizację Projektów oraz umożliwia Użytkownikom dotowanie dowolnie wybranych
projektów, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
7.
Wpłaty dotacji dokonywane przez darczyńców wpływają na rachunek bankowy
Operatora.
8.
Minimalna kwota dotacji to 10 EURO, według kursu EURO, ogłoszonego przez NBP
względem waluty w jakiej dokonywana jest wpłata dotacji, z dnia wykonania polecenia
przelewu.
9.
Dotacje na realizację Projektu mogą być gromadzone przez Operatora na osobnym
subkoncie od dnia uruchomienia Projektu do dnia zakończenia promowania Projektu
sukcesem.
10.
Przez zakończenie promowania Projektu sukcesem rozumie się zebranie środków,
pochodzących z dotacji, dokonywanych przez Użytkowników w kwocie odpowiadającej 100
% kwoty wskazanej przez Uczestnika jako oczekiwany pułap środków finansowych na
realizację Projektu. Wówczas status Uczestnika wygasa, jako w pełni zrealizowany.
11.
Serwis VIVO INSPIRE umożliwia Uczestnikom etapowy sposób pozyskiwania
środków finansowych na realizację projektów.
a)
Etap początkowy „0” należy dokonać dotacji wybranych Projektów na łączną kwotę
10 EURO
b)
Aby przejść do Etapu 1 należy dokonać dotacji wybranych Projektów na łączną

kwotę
c)
kwotę
d)
kwotę
e)
kwotę
f)
kwotę
g)
kwotę

50 EURO
Aby przejść do Etapu 2 należy dokonać
200 EURO
Aby przejść do Etapu 3 należy dokonać
800 EURO
Aby przejść do Etapu 4 należy dokonać
3200 EURO
Aby przejść do Etapu 5 należy dokonać
12800 EURO
Aby przejść do Etapu 6 należy dokonać
51200 EURO

dotacji wybranych Projektów na łączną
dotacji wybranych Projektów na łączną
dotacji wybranych Projektów na łączną
dotacji wybranych Projektów na łączną
dotacji wybranych Projektów na łączną

7.
Administrator dokłada najwyższych starań, aby stan zgromadzonych środków
finansowych był stale widoczny i aktualizowany w czasie rzeczywistym.
8.
Uczestnik może w każdym czasie wypłacić zgromadzone środki do wysokości
dostępnych do wypłaty zgromadzonych środków finansowych na dany Projekt.
9.
Aby zlecenie wypłaty zostało zrealizowane konieczne jest podanie numeru rachunku
bankowego oraz nr PIN (hasła) do potwierdzania zleceń wypłaty środków.
10.
Dla prawidłowej realizacji przelewu nie będą miały znaczenia inne dodatkowe
informacje, które Uczestnik zamieści w zleceniu. Przelew zostanie uznany za zrealizowany
prawidłowo, na rzecz właściwego odbiorcy, jeśli środki zostaną przesłane na podany przez
Uczestnika rachunek bankowy.
11.
Operator przekazuje zgromadzone środki finansowe Uczestnikowi do 3 dni
roboczych, pomniejszone o prowizję należną Operatorowi w wysokości 4% oraz
ewentualne koszty obsługi Operatora o których mowa w §7 ust.12.
12.
Koszty operacji bankowych oraz opłaty na rzecz serwisu płatności elektronicznych
ponosi Uczestnik.
13.
Uczestnik zrzeka się roszczenia o zapłatę pożytków naliczonych za okres
gromadzenia środków finansowych przez Operatora.
14.
Uczestnik zobowiązany jest do odprowadzenia podatku zgodnie z przepisami
polskiego prawa obowiązującymi w dniu powstania obowiązku podatkowego, lub innymi
przepisami danego kraju obowiązującymi w tym zakresie.
§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.
Administrator dokłada należytych starań, aby Serwis funkcjonował sprawnie, a
Konta Użytkowników były właściwe chronione.
2.
Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania
Serwisu w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla
poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.
3.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w pracy Serwisu, bądź
niedostępność niektórych funkcji Serwisu, spowodowane niewłaściwą konfiguracją
techniczną urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika do łączenia się z Serwisem.
4.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym
funkcjonowaniu Serwisu, w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku
awarii systemu teleinformatycznego oraz awarii sieci energetycznej.

5.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi
przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Użytkownika w wyniku nieostrożnych
działań Użytkownika.
6.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności ponadto wobec Użytkowników oraz
osób trzecich za:
a) treść materiałów Użytkowników/Uczestników zamieszczanych przez
Użytkowników/Uczestników w Serwisie,
b) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub
odczytem danych pobieranych przez Użytkowników,
c) sposób, w jaki Konta Użytkownika będą wykorzystywane przez Użytkowników
7.

Administrator nie nadzoruje wykonania Projektów zamieszczonych w Serwisie oraz
nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

8.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestnika,
a szczególnie za prawidłowe rozliczenie i odprowadzenie przez niego należności
podatkowych, w tym z tytułu podatku dochodowego lub/i podatku od darowizn i jest
jedynie podmiotem pośredniczącym w przekazywaniu środków finansowych pomiędzy
Użytkownikami/Uczestnikami Serwisu.
§ 9 REKLAMACJE
1.
Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach
związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Administratora,
o których mowa w §4 Regulaminu.
2.
Reklamacje należy składać w formie elektronicznej
office@vivoins.com lub listownie na adres siedziby Administratora.

na

adres

e-mail:

3.
Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od
dnia ich otrzymania.
4.
Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia, gdy
rozpoznanie reklamacji będzie szczególnie skomplikowane lub wymagać będzie
dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika, a także gdy napotka inne przeszkody niezależne
od Administratora. W takim przypadku Administrator poinformuje o terminie rozpatrzenia
reklamacji.
5.
Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża
zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Administratora również w tej formie.
6.
Odpowiedzi na reklamacje przesłane w formie pisemnej, mogą następować przy
użyciu poczty elektronicznej.
7.
Za datę udzielenia odpowiedzi uważa się chwilę wprowadzenia danych stanowiących
odpowiedź do systemu teleinformatycznego.
§ 10 ROZWIĄZANIE UMOWY, BLOKADA KONTA
1.
Rezygnacja z Usług Serwisu następuje poprzez usunięcie Konta. W celu usunięcia
Konta Użytkownika z Serwisu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie
Konta Użytkownika na adres admin@vivoins.com. Przesłanie wiadomości zawierającej
wniosek o usunięcie konta, jest równoznaczne z całkowitą rezygnacją z udziału w Serwisie.
Z chwilą otrzymania przez Administratora wniosku o usunięcie konta, podmiot traci status

Użytkownika i/lub Uczestnika, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.
Administrator ma prawo do zablokowania jak i usunięcia Konta Użytkownika w razie
naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta
Użytkownika ze względu na otrzymanie zgłoszenia o naruszeniu przez Użytkownika
Regulaminu do czasu wyjaśnienia tej sprawy.
3.
Administrator ma prawo zarówno do zablokowania jak i usunięcia Konta
Użytkownika, którego działania są sprzeczne z przepisami prawa, szkodliwe dla innych
Użytkowników i dla Serwisu.
4.
Zablokowanie konta skutkuje brakiem możliwości podejmowania przez Uczestników
jakichkolwiek czynności, do czasu ewentualnego odblokowania konta przez Administratora,
w tym Użytkownik nie ma możliwości usunięcia konta w czasie, gdy jest ono zablokowane.
5.
Usunięcie Konta Użytkownika z przyczyn wskazanych powyżej jest równoznaczne z
utratą statusu Użytkownika/ Uczestnika. O fakcie utraty statusu Użytkownika/Uczestnika w
tym trybie, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail
wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu
rejestracyjnym.
6.
W przypadku gdy Uczestnik pozostaje w bezczynności, Administrator blokuje konto
Uczestnika, a następnie dokona przeniesienia środków zebranych w ramach dotacji danego
projektu Uczestnika na rzecz wybranej przez niego organizacji, dokonując jednocześnie
usunięcia projektu z konta Uczestnika.
7.
W
przypadku
usunięcia
konta
z
przyczyn
leżących
po
stronie
Użytkownika/Uczestnika, odpowiednio stosuję się regulację §10 ust. 6 regulaminu.
§11 DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA
1.
Administrator serwisu jest równocześnie administratorem danych osobowych, tj.
VIVO Inspire Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Jaworznie Plac Św. Jana 12, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000655259, dane
kontaktowe: tel (32) 751 91 11, adres e-mail: admin@vivoins.com.
2.
Administrator, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) zapewnia ochronę danych osobowych
gromadzonych przez system i zapisywanych na serwerze.
3.
Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych
przez Administratora zgodnie z §4 niniejszego regulaminu oraz innych prawnie
usprawiedliwionych celach.
4.
Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez
Administratora jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r art. 6 ust.1 lit. b.
5.
Administrator nie udostępnia zebranych informacji dotyczących Użytkowników
osobom trzecim, chyba, że regulamin lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
6.
Administrator ma prawo w celu realizacji wypłaty zgromadzonych środków
przekazać dane osobowe Użytkownika Operatorowi tj. Finance VIVO INSPIRE Sp. z o.o.
Sp. K. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. 3-go Maja 16 zarejestrowana w KRS pod nr
0000655208

7.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres korzystania przez
Użytkownika z serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz po jego upływie przez czas
niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych wzajemnych roszczeń oraz
przez okres wynikający z przepisów prawa, a w szczególności podatkowych i
rachunkowych.
8.

Użytkownikowi przysługują prawa:
- wglądu w swoje dane osobowe oraz ich sprostowania i uzupełniania
- żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania
- cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie
to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem
- przeniesienia danych

9.
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego dla Państwa
organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych
10.
Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim w
przypadku gdy:
- użytkownik wyrazi na to zgodę
- będzie to uzasadnione przepisami prawa
11.
Administrator zastrzega prawo do gromadzenia i przekazywania danych na rzecz
organów administracji podatkowej, innych Uczestników, zobowiązanych do dokonywania
czynności przed organami administracji podatkowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób
przetwarzania i wykorzystania danych, przekazanych w celu realizacji obowiązków,
wynikających z przepisów prawa.
12. Użytkownik/Uczestnik jest zobowiązany do udostępnienia wszelkich danych
wymaganych przez organy administracji podatkowej wymaganych przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
§ 12 PRAWA AUTORSKIE
1.
Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych do
wszystkich treści/ materiałów umieszczanych w Serwisie.
2.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Uczestników,
mogące naruszać prawa autorskie osób trzecich.
3.
Uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń związanych z przysługującymi mu
prawami autorskimi, w przypadku utraty statusu Uczestnika/ Użytkownika na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Administratora oraz pod adresem
internetowym Serwisu www.vivoins.com w wersji elektronicznej.
2.

Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub

niewykonalne,
Regulaminu.

nie

wpływa

na

ważność

i

skuteczność

pozostałych

postanowień

3.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie.
4.
Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie
może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego
Regulaminu.
5.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
6.
Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony
będą dążyły do rozstrzygnięcia drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory
rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
7.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r.

