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#DUMNY DEKARZ
REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Inicjatywie prowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
pod nazwą #DumnyDekarz.

2.

Celem inicjatywy #DumnyDekarz jest promowanie i popularyzacja zawodu dekarza oraz profesjonalistów w tej dziedzinie.
#DumnyDekarz ma na celu zwrócenie uwagi na istotną rolę pracy dekarzy, jak również podkreślenie perspektyw, jakie przed
młodym pokoleniem, z tytułu wykonywania zawodu dekarza, rysuje przyszłość.

3.

Misją Inicjatywy jest rozpoczęcie rozmowy o dobrych praktykach w dziedzinie dekarstwa, korzyściach płynących z wykonywania
tego zawodu, a co najważniejsze – podkreślenie istotnej roli dekarzy jako wysokiej klasy specjalistów w branży budowlanej.

4.

Inicjatywa #DumnyDekarz jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej www.dumnydekarz.pl.

5.

Inicjatywa #DumnyDekarz jest kierowana do osób profesjonalnie zajmujących się dekarstwem, mistrzów dekarstwa i dekarzy
oraz cieśli, firm dekarskich i świadczących usługi dekarskie, a także do adeptów zawodu dekarza. Udział w inicjatywie
#DumnyDekarz jest dobrowolny.

§ 2. ORGANIZATOR INICJATYWY #DUMNYDEKARZ
1.

Organizatorem Inicjatywy #DumnyDekarz jest spółka Public Bridge sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ulanowskiego 9/7,
53-144 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319007, NIP: 8971746835, REGON: 020845590,
kapitał zakładowy 50.000,00 zł.

2.

Mecenasem Inicjatywy #DumnyDekarz jest Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, dalej również jako „PSD” z siedzibą przy ulicy
Puławskiej 405 w Warszawie, zrzeszające osoby zawodowo związane z branżą dachową: wykonawców, ekspertów, projektantów,
dostawców oraz producentów materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy dachów. Szczegółowe informacje o działalności
PSD znajdują się na stronie internetowej www.dekarz.com.pl.

3.

Inicjatywa #DumnyDekarz jest prowadzona przy wsparciu branżowych patronów medialnych działających pod tytułami
popularnych magazynów prasowych i serwisów internetowych: Nasz Dekarz, Dachy, Ekspert Budowlany, Forum Branżowe,
Obud.pl, Stolarka VIP.

§ 3. POMYSŁODAWCA INICJATYWY #DUMNYDEKARZ
1.

Inicjatywa #DumnyDekarz jest realizowana na zlecenie jej Pomysłodawcy – producenta okien marki DAKEA – firmy Altaterra Kft.
z siedzibą przy Malom köz. 1. HU-9431 Fertőd na Węgrzech.

§ 4. UCZESTNICY INICJATYWY #DUMNYDEKARZ
1.

Uczestnikiem Inicjatywy #DumnyDekarz, dalej jako „Uczestnik”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba
fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania Inicjatywy #DumnyDekarz tj. od 8 maja
do 31 październiku 2019 roku, na zasadach opisanych w Regulaminie. weźmie udział w Inicjatywie za pośrednictwem serwisu
www.dumnydekarz.pl.

2.

Przystąpienie do Inicjatywy #DumnyDekarz jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu i potwierdzeniem,
iż Uczestnik Inicjatywy spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Inicjatywie.
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§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W INICJATYWIE
1.

Udział w Inicjatywie #DumnyDekarz jest dobrowolny. Inicjatywa jest prowadzona na stronie internetowej www.dumnydekarz.pl

2.

Za pośrednictwem strony internetowej www.dumnydekarz.pl Uczestnik może
a. udzielić wsparcia Polskiemu Stowarzyszeniu Dekarzy poprzez udostępnienie swojego autorskiego zdjęcia z logo inicjatywy
#DumnyDekarz w mediach społecznościowych - Facebook.com i/lub Instagram.com - oraz przesłanie go do Organizatora
za pośrednictwem tejże strony internetowej;
b. w ramach opisanego powyżej wsparcia Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Uczestnik może otrzymać upominek w postaci
koszulki promocyjnej z logo Inicjatywy #DumnyDekarz, o ile wyraził taką chęć i podał adres korespondencyjny wskazany
na specjalnie dedykowanym formularzu znajdującym się na stronie internetowej Inicjatywy;
c. pobrać rocznik branżowy „Dekarze 2019”, który został wydany w ramach inicjatywy #DumnyDekarz.

3.

Na potrzeby realizacji inicjatywy #DumnyDekarz, Organizator powołał Komisję składającą się z trzech reprezentantów
Organizatora i dwóch reprezentantów Pomysłodawcy.

§ 6. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA POLSKIEMU STOWARZYSZENIU DEKARZY
1.

Uczestnicy mogą udzielać wsparcia Polskiemu Stowarzyszeniu Dekarzy w okresie trwania Inicjatywy, tj. od 8 maja do
31 października 2019 roku wykorzystując funkcjonalność serwisu www.dumnydekarz.pl w celu dodania logo Inicjatywy
#DumnyDekarz do wprowadzonego uprzednio przez siebie zdjęcia do serwisu.

2.

2. Każde tak przygotowane zdjęcie, które zostanie udostępnione przez Uczestnika w mediach społecznościowych- Facebook.com
lub Instagram.com oraz pozytywnie zweryfikowane przez powołaną w celu nadzoru nad prawidłowością przebiegu inicjatywy
Komisję, zostanie opublikowane w serwisie www.dumnydekarz.pl w części poświęconej galerii zdjęć dekarzy. Z tytuł tej publikacji
Organizator przeznaczy 10 złotych na cele statutowe PSD.

3.

Warunkiem zakwalifikowania zdjęcia wspierającego cel przekazania środków pieniężnych na konto Polskiego Stowarzyszenia
Dekarzy do weryfikacji przez Komisję jest wysłanie kompletnego zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanego formularza
znajdującego się na stronie internetowej Inicjatywy #DumnyDekarz, zawierającego:
a. imię i nazwisko autora zgłaszającego zdjęcie;numer telefonu komórkowego autora zgłaszającego zdjęcie;
b. adres e-mail autora zgłaszającego zdjęcie;
c. zdjęcie wykonane przez zgłaszającego i wygenerowane za pośrednictwem ww. formularza z logo inicjatywy
#DumnyDekarz;
d. zgodę na przetwarzanie danych Zgłaszającego, na potrzeby realizacji niniejszej inicjatywy i przekazania środków na konto
PSD przez Organizatora;
e. akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności serwisu internetowego www.dumnydekarz.pl;
f.

a w przypadku chęci otrzymania koszulki promocyjnej z logo Inicjatywy, również dokładny adres korespondencyjny
(adres dostawy) i wybór rozmiaru;

oraz publikacja wygenerowanego za pośrednictwem serwisu www zdjęcia z #DumnyDekarz w mediach społecznościowych
- Facebook.com lub Instagram.com, dalej jako „Zgłoszenie”.
4.

Zdjęciem spełniającym wymagania niniejszego Regulaminu, którego przesłanie zostanie pozytywnie zweryfikowane przez Komisję
jest autorskie zdjęcie prezentujące wizerunek Uczestnika i/lub jego pasję i/lub efekty jego pracy, wygenerowane wraz z logo
Inicjatywy #DumnyDekarz za pośrednictwem dedykowanego formularza na stronie internetowej www.dumnydekarz.pl.

5.

Zdjęcie spełniające kryteria Inicjatywy powinno spełniać następujące wymagania techniczne - rozmiar pliku do 5 MB,
dozwolone formaty: PNG, GIF, JPG.

6.

Każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość Zgłoszeń.

7.

Potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Komisję, a co z tym związane przekazania środków na cele PSD jest
publikacja zdjęcia stanowiącego integralną część zgłoszenia w galerii zdjęć na stronie internetowej www.dumnydekarz.pl

8.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Komisję, Organizator wyśle Uczestnikowi, który wyraził taką chęć upominek w postaci
koszulki promocyjnej wraz z logo Inicjatywy #DumnyDekarz na podany przez Uczestnika w formularzu adres korespondencyjny
(dostawy).
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9.

Upominek w postaci koszulki promocyjnej wraz z logo Inicjatywy #DumnyDekarz może zostać wysłany wyłącznie na adres
korespondencyjny (adres dostawy) położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa niemożności doręczenia Uczestnikowi upominku, jeśli
będą one wynikały ze zmiany danych podanych przez Uczestnika bądź z innych powodów, za które Organizator nie ponosi
odpowiedzialności.

§ 7. WARUNKI ZGŁOSZENIA
1.

Uczestnik zapewnia, że jest wyłącznym autorem przesłanego zdjęcia i Zgłoszenia.

2.

Przystępując do inicjatywy Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.

3.

Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia
społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich, naruszające dobra
osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące
płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

4.

Uczestnik oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania prawami w przedmiocie
wynagrodzeń dla wszelkich twórców i wykonawców Zgłoszenia.

5.

W przypadku naruszenia przez uczestnika praw autorskich osób trzecich Organizator ma prawo cofnięcia środków przyznanych
na wsparcie Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy z tytułu publikacji zdjęcia, a jeżeli poniósł z tego tytułu szkodę, ma także prawo
dochodzić odszkodowania oraz roszczeń regresowych na zasadach ogólnych przewidzianych przez Kodeks cywilny.

§ 8. ZAKOŃCZENIE INICJATYWY #DUMNYDEKARZ
1.

Sumaryczną ilość pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń Uczestników Inicjatywy prezentuje licznik dostępny w serwisie
www.dumnydekarz.pl.

2.

Podsumowanie środków uzyskanych w ramach Inicjatywy - zgromadzonych na podstawie pozytywnie zweryfikowanych Zgłoszeń zostanie opublikowane na stronie internetowej www.dumnydekarz.pl w terminie do 31 grudnia 2019 roku. Suma środków stanowi
iloczyn kwoty 10 złotych i liczby pozytywnie zweryfikowanych Zgłoszeń.

3.

Przekazanie powyższych środków na konto Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy odbędzie się do 31 grudnia 2019 roku.

§ 9. POBRANIE ROCZNIKA BRANŻOWEGO „DEKARZE 2019”
1.

Użytkownicy serwisu www.dumnydekarz.pl mają możliwość pobrania elektronicznej wersji rocznika branżowego „Dekarze 2019”,
który został wydany w ramach Inicjatywy #DumnyDekarz, zwaną dalej Rocznikiem.

2.

Warunkiem otrzymania Rocznika, jest wypełnienie przez użytkownika dedykowanego formularza znajdującego się na stronie
internetowej www.dumnydekarz.pl, podając następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail, na który powinien zostać wysłany link do pobrania Rocznika,
c. zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby wysyłki Rocznika.

3.

Użytkownik wypełniający formularz ma możliwość zapisania się do branżowego newslettera, wyrażając zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celach marketingowych. Zapisanie się do newslettera nie jest obligatoryjne, aby otrzymać Rocznik.

4.

Użytkownicy, którzy prześlą poprawnie i kompletnie wypełniony formularz, zwani dalej Czytelnikami, otrzymają elektroniczną
wersję Rocznika.
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§ 10. PRAWA AUTORSKIE:
1.

Przesłanie Zgłoszenia w ramach Inicjatywy wspierającej działalność Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu i przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia.

2.

Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia
w całości lub w dowolnej części bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych na wszelkich znanych w chwili organizacji
Inicjatywy polach eksploatacji, a w szczególności:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie Zgłoszenia w całości lub części oraz jej opracowań oraz egzemplarzy każdą techniką,
w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny,
na każdym nośniku, w tym wszelkiego rodzaju papierze, materiałach włókienniczych, plastikowych, metalowych,
sztucznych, nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, płytach
CD (bez względu na format), DVD (bez względu na format), HD-DVD (bez względu na format), Blue-Ray (bez względu
na format), twardych dyskach, pamięciach masowych,
b. wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera i wprowadzanie do sieci komputerowych,
w tym Internetu, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak również przesyłanie w ramach ww. sieci,
w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera,
c. rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu i udostępnianie w innych formach Zgłoszenia oraz jego opracowań
utrwalonych i zwielokrotnionych każdą techniką, w szczególności określoną w punkcie a) powyżej, i przy zastosowaniu
każdej techniki udostępniania, w szczególności określonej w punkcie b) powyżej,
d. eksploatacja w formie wszelkich możliwych produktów i we wszelkich możliwych produktach, w tym programach
komputerowych, utworach audiowizualnych, prezentacjach, wszelkiego rodzaju wyrobach włókienniczych, plastikowych,
metalowych, sztucznych, w tym zabawkach, i innych (merchandising),
e. nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną
oraz za pośrednictwem satelity,
f.

publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,

g. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Zgłoszenia w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
h. sporządzania wersji obcojęzycznej i tłumaczeń na inne języki niż polski,
i.

zezwalania na korzystanie i rozporządzanie prawami zależnymi do utworów zależnych, na polach eksploatacji, o których
mowa w tym ustępie,

j.

wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych w rozumieniu art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych do utworów zależnych, w szczególności prawo zezwalania na korzystanie, rozporządzanie prawami zależnymi
oraz wyłączne prawo do zezwalania na rozpowszechnianie utworów zależnych na polach eksploatacji wskazanych
w niniejszym Regulaminie,

k. korzystanie z fragmentu lub całości Zgłoszenia oraz jego opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich
materiałach promocyjnych lub reklamowych, w tym w wydawnictwach książkowych, e-bookach, audiobookach, prasie,
telewizji, radiu, Internecie,
l.

na wszystkich pozostałych polach eksploatacji, na których korzystanie jest konieczne dla pełnego korzystania
ze Zgłoszenia oraz jego opracowań, na polach eksploatacji określonych we wszystkich powyższych punktach.

3.

Celem uniknięcia wątpliwości poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne
zwielokrotnienie Zgłoszenia i/lub Zgłoszeń swojego autorstwa oraz wykorzystanie swojego wizerunku w wydawnictwach
książkowych, e-bookach, audiobookach, prasie, telewizji, radiu, Internecie, w okresie trwania i po zakończeniu Inicjatywy.

4.

Uczestnicy nie mogą wypowiedzieć Organizatorowi ani podmiotom przez niego upoważnionym zgody do korzystania ze Zgłoszeń
udzielonej przez nich licencji.

§ 11. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.

Administratorem danych osobowych jest jest spółka Public Bridge sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ulanowskiego 9/7,
53-144 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319007, NIP: 8971746835, REGON: 020845590.

2.

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować pod adresem siedziby tj. ul. Ulanowskiego 9/7, 53-144 Wrocław,
a także telefonicznie 71 377 52 81.
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3.

Dane osobowe Uczestników i Czytelników przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie w celu
prawidłowego przeprowadzenia inicjatyw realizowanych na stronie internetowej www.dumnydekarz.pl, tj. w celach związanych
z organizacją i przeprowadzeniem akcji wspierającej działalność Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, w tym w celu wysyłki
upominków promocyjnych wskazanych w Regulaminie i/lub udostępnienia wersji elektronicznej Rocznika branżowego „Dekarze
2019” oraz przeprowadzeniem procedury reklamacyjnej. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów przez Administratora Danych Osobowych.

4.

Prawnie uzasadnionym interesem, na który może powołać się Administrator Danych Osobowych, jest prowadzenie postępowań
sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności.

5.

Podanie przez Uczestników i Czytelników danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych spowoduje niemożność
wzięcia udziału w inicjatywach na stronie www.dumnydekarz.pl.

6.

Dane osobowe Uczestników i Czytelników będą przechowywane do czasu zakończenia inicjatywy #DumnyDekarz lub/i do czasu
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

7.

Uczestnikom i Czytelnikom przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych osobowych i do uzyskania potwierdzenia,
czy dane te są przetwarzane; do sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia
(np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub gdy cofnięta zostanie
zgoda na przetwarzanie danych lub zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych) oraz prawo do ograniczenia
ich przetwarzania. Ponadto Uczestnikom i Czytelnikom przysługuje prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy
czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania; do przenoszenia danych
(gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób
automatyczny) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.

8.

Uczestnikom i Czytelnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna,
iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych, Administrator Danych Osobowych
może udostępnić dane Uczestnikom i Czytelników:
a. pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie
Administratora Danych Osobowych,
b. podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom
usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie przez Organizatora usług (w tym m.in. obsługującym
Administratora dostawcom usług informatycznych i teleinformatycznych, kurierskich, transportowych itd.), dostawcom
usług prawnych, księgowych, podatkowych, doradczych, archiwizacyjnych, zleceniodawcom z którymi ADO zawarł umowy
na świadczenie usług.

10. Dane osobowe Uczestników i Czytelników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, z wyjątkiem danych
przekazywanych do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne
ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
11. Dane osobowe Uczestników i Czytelników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
12. Imiona i nazwiska Uczestników, zgodnie z udostępnionymi przez nich danymi, mogą zostać opublikowane we wszystkich kanałach
komunikacji, z których korzysta Organizator. Tym samym, wgląd w udostępnione dane osobowe będą mieli użytkownicy serwisów
internetowych: www.dumnydekarz.pl, zgodnie z regulaminem użytkowania i polityką prywatności tego serwisu oraz portale
społecznościowe- Facebook.com i Instagram.com, zgodnie z ich regulaminami.

§ 12. REKLAMACJE
1.

Reklamacje związane z przeprowadzeniem inicjatywy #DumnyDekarz należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora:
Public Bridge Sp. z o.o. siedzibą ul. Ulanowskiego 9/7, 53-144 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja” w okresie do 7 dni
od dnia opublikowania kwoty środków przekazanych na konto Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy (obowiązuje data stempla
pocztowego). Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej reklamację
niezbędne do udzielenia je odpowiedzi.

2.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator
rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora osoba zgłaszająca
reklamację zostanie powiadomiona poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego
albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).
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§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Udział w inicjatywie #DumnyDekarz jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.

Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotową inicjatywą, jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby Organizatora.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, poniesione przez
Użytkowników i Czytelników.

5.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą
w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych Uczestników i Czytelników.

6.

Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej www.dumnydekarz.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
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