REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY
LOGISTYCYPOMAGAJA.PL

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Niniejszy „Regulamin korzystania z platformy LOGISTYCYPOMAGAJA.PL określa
zasady funkcjonowania platformy LOGISTYCYPOMAGAJA.PL.
1.2.
Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem konta
oświadcza, że:
a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść niniejszego Regulaminu;
b) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora
wszelkich przekazanych danych osobowych, w celach realizacji przez
Administratora Usług dostępnych w ramach Serwisu;
1.3. Platforma LOGISTYCYPOMAGAJA.PL powstała w celu połączenia Wolontariuszy
chcących świadczyć pomoc z Użytkownikami, którzy tej pomocy potrzebują.
2. Definicje.
2.1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto wyrazów lub zwrotów pisanych z wielkich
liter należy przez nie rozumieć:
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Limalogic sp. z o.o. w organizacji, z siedzibą w Warszawie, o
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3. Zasady korzystania z platformy.
3.1.
Wolontariusz oraz Użytkownik mogą korzystać z Platformy wyłącznie zgodnie
z zasadami określonymi w Regulaminie. Zabrania się korzystania z Platformy w
sposób sprzeczny z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
3.2.
Wolontariusz oraz Użytkownik oświadczają, że korzystają z Platformy jako osoby
fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
3.3.
Oferty Pomocy w Formularzu Zgłoszeniowym składają Wolontariusze, którzy mają
odpowiednią wiedzę i uprawnienia.
3.4.
Operator nie jest zobowiązany do weryfikacji danych Wolontariusza podanych w
Formularzu Zgłoszeniowym i nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność lub
ważność.
3.5.
Wolontariusz zobowiązuje się, że informacje zawarte w Formularzu
Zgłoszeniowym nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich (w
szczególności praw autorskich), jak też nie będą stanowić naruszenia
jakiegokolwiek przepisu prawa. W przypadku, gdy Wolontariusz nie wykona
powyższego zobowiązania lub wykona je nieprawidłowo, zobowiązany on będzie
do naprawienia wszelkich szkód z tym związanych.
3.6.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Ofert Pomocy oraz jakość,
terminowość i poprawność świadczonej pomocy.
3.7.
Za udzieloną pomoc w formie Wolontariusz nie jest uprawniony do otrzymania
wynagrodzenia od Użytkownika.
3.8.
Użytkownik może wybrać Ofertę Pomocy i bezpośrednio skontaktować się z
Wolontariuszem.
3.9.
Użytkownik i Wolontariusz samodzielnie ustalają termin i zakres merytoryczny
pomocy.
3.10. Operator nie jest stroną relacji pomiędzy Wolontariuszem a Użytkownikiem.
3.11. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie udziela żadnych
porad lub zaleceń – wyraźnych lub domniemanych – w zakresie skutków
podatkowych wynikających z korzystania z Platformy przez Wolontariusza oraz
Użytkownika. W celu uzyskania takiej porady Wolontariusz oraz Użytkownik we
własnym zakresie powinni zwrócić się do profesjonalnego doradcy podatkowego.
Ewentualne skutki podatkowe korzystania z Platformy, w całości obciążają
Wolontariusza i Użytkownika
4. Usługi Operatora.
4.1.
Operator nieodpłatnie udostępnia Platformę Wolontariuszowi oraz Użytkownikowi.
4.2.
Użytkownik, ani Wolontariusz nie mają dostępu (wglądu) do kodów źródłowych
Platformy jak też prawa do dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.
4.3.
Operator może bez zgody Użytkownika lub Wolontariusza dokonywać wszelkich
modyfikacji funkcjonalności kodu źródłowego Platformy (usuwanie, zmiana,
rozszerzanie poszczególnych funkcji).

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

Operator jest uprawniony do wprowadzenia w Platformie narzędzi informatycznych
służących zbieraniu danych statystycznych związanych z usługą udostępniania
Platformy (w szczególności danych dotyczących liczby osób korzystających z
serwisu internetowego, rodzaju oferowanych informacji itp.). Wolontariusz i
Użytkownik korzystając z Platformy wyrażają zgodę na dokonywanie ww.
czynności przez Operatora.
Operator decyduje o wyświetleniu Oferty Pomocy, może ją usunąć lub zablokować.
Może także ją dowolnie pozycjonować.
Operator nie świadczy żadnych usług i nie wykonuje płatności na rzecz
Wolontariusza czy Użytkownika.
Operator może w dowolnym momencie zakończyć działanie Platformy bez
konieczności uzyskania jakiejkolwiek zgody.

5. Materiały i ich przetwarzanie.
5.1.

5.2.

5.3.

Zabrania się zamieszczania w serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, w
szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
zawierających treści o charakterze pornograficznym, pochwalających nazizm,
komunizm, propagujących przemoc, wulgarnych, obrażających uczucia religijne lub
naruszających prawa innych osób.. W przypadku uzyskania wiedzy o dokonaniu
takiego naruszenia Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do
nich i ich usunięcia.
Użytkownik i Wolontariusz zobowiązani są do korzystania z Platformy w sposób
zgodny z powszechnie obowiązującym prawem, z niniejszym Regulaminem jak też
zgodnie z panującymi dobrymi obyczajami. Zakazane jest korzystanie z funkcji
Platformy niezgodnie z ich przeznaczeniem. Zakazane jest także wysyłanie
Formularzy Zgłoszeniowych w ilości lub w sposób nieuzasadniony normalnym
korzystaniem z Platformy lub w sposób mogący powodować uciążliwość dla innych
Użytkowników Platformy lub Operatora (SPAM).
Operator z powodów technicznych oraz organizacyjnych, nie weryfikuje w sposób
ciągły i regularny treści Materiałów. W przypadku uzyskania przez Użytkownika
wiedzy, że treść Materiałów może naruszać niniejszy Regulamin, osoba, która
dostrzegła naruszenie powinna poinformować o tym fakcie Operatora poprzez
wysłanie wiadomości email na adres info@limalogic.com

6. Odpowiedzialność cywilna.
6.1.

6.2.
6.3.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z
niniejszego Regulaminu Operator, Wolontariusz oraz Użytkownik odpowiadają
wobec siebie na zasadach ogólnych prawa cywilnego z zastrzeżeniem poniższych
postanowień.
Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w
związku z korzystaniem z Platformy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za
utracone przez Wolontariusza czy Użytkownika korzyści (lucrum cessans).
Operator nie ponosi odpowiedzialności za efekty przetwarzania Danych
w Platformie.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Operator w żadnym przypadku, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za
działania lub zaniechania Wolontariusza lub Użytkownika albo ich oświadczeń, jak
też za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Oferty Pomocy.
Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Materiały i szkody
wyrządzone na skutek wymiany informacji między Wolontariuszem a
Użytkownikiem.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z niedostępnością lub
nieprawidłowym działaniem Internetu.
Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wynikające
z posłużenia się przez Wolontariusza lub Użytkownika nieprawdziwymi lub
niezgodnymi z prawem informacjami.
Operator dokłada należytej staranności w celu utrzymania ciągłości działania
Platformy, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jej niedostępność, która
została spowodowana pracami serwisowymi, zakłóceniami technicznymi lub
działaniem lub zaniechaniem innych osób.

7. Zmiana Regulaminu.
7.1.

Operatorowi przysługuje uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w drodze
powiadomienia Wolontariuszy oraz Użytkowników za pomocą Platformy.

8. Postanowienia końcowe.
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i będzie interpretowany zgodnie z
tym prawem.
Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw związanych z roszczeniami
wynikającymi z niniejszego Regulaminu będzie sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Operatora.
Jeżeli jakiekolwiek istniejące lub przyszłe postanowienie lub część postanowienia
Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub części
z dowolnego powodu obecnie lub w przyszłości, jego nieważność lub
niewykonalność nie ma wpływu na wykonalność pozostałych postanowień
niniejszego Regulaminu. Regulamin będzie interpretowany zgodnie z przepisami
prawa tak, jakby niewykonalne postanowienie nigdy nie było w nim zawarte, jednak
przy zachowaniu intencji zapisów Regulaminu.
Zasady ochrony danych osobowych, których administratorem jest Operator
określone są w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej pod adresem
https://www.logistycypomagaja.pl/ .

