REGULAMIN PORTALU ZRÓBMY-TO-RAZEM.PL
1. Witryna udostępniona pod domeną ztr.org.pl oraz zrobmy-to-razem.pl jest portalem
społecznościowym, zwanym dalej Zróbmy To Razem lub Portalem, który promuje
aktywizację osób niepełnosprawnych. Został uruchomiony na czas nieokreślony, a
swą działalność może zawiesić w każdej chwili.
2. Treść regulaminu będzie opublikowana na łamach portalu przez cały okres jego
udostępniania. O wszystkich zmianach w regulaminie zarejestrowani użytkownicy
zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną podaną podczas rejestracji.
3. Warunki korzystania z Portalu określone są w niniejszym Regulaminie, gdzie w
szczególności:
a. zarejestrowanie konta w bazie danych Portalu jest jednoznaczne z faktem, iż
Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go, jak również
potwierdzeniem, że spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie
b. użytkownik ma prawo usunąć konto bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem,
że wszystkie dane o użytkowniku zostaną skasowane bezpowrotnie z bazy
danych z pominięciem danych koniecznych do rozliczeń i innych czynności
regulowanych przez polskie prawo

4. Treść Portalu skierowana jest zarówno do osób zdrowych, jak i niepełnosprawnych
chcących budować wspólną Społeczność oraz wymieniać doświadczenia i pogląd
5. Podmiotem zarządzającym portalem jest Fundacja SHAMROCK z siedzibą w
Krapkowicach
6. Użytkownicy Portalu powinni mieć skończone 18 lat, najpóźniej w dniu przystąpienia
do rejestracji. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana jest posiadanie ze
strony podmiotu rejestrującego zgody opiekunów prawnych
7. Aby zarejestrować się w bazie danych Portalu, należy wypełnić formularz
rejestracyjny znajdujący się na stronie http://zrobmy-to-razem.pl/rejestracja. Po
rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do zaawansowanych funkcjonalności witryn
8. Zarejestrowany użytkownik portalu może mieć czynny wpływ na jego treść i dalszy
rozwój za pośrednictwem swojego konta użytkownika utworzonego podczas
rejestracji
9. Najbardziej aktywni użytkownicy uzyskają rabat na usługi edukacyjne w Szkole
Językowej Fundacji Shamrock– www.szkola-shamrock.pl .

10. Zarejestrowani

użytkownicy

będą

domyślnie

informowani

o

nowościach

zamieszczanych na łamach Portalu, tj: konkursach, promocjach edukacyjnych Szkoły
SHAMROCK oraz będą otrzymywać wszelkie materiały promocyjne związane z
działalnością portalu, fundacji i szkoły przez bezpłatny newsletter mailingowy. Prawo
do tych czynności zastrzega sobie Organizator.
11. Użytkownik ma prawo odmówić otrzymywania newslettera odznaczając odpowiednie
pole podczas rejestracji lub w każdym momencie podczas edycji profilu użytkownika
12. W przypadku łamania postanowień regulaminu, ogólnych zasad zachowania w
Internecie oraz łamania netykiety lub łamania prawa przez publikację treści
niedozwolonych- Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z
portalu.
13. O fakcie odstąpienia od uczestnictwa w działalności portalu należy powiadomić
Organizatora

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

na

adres

e-mail:

redakcja@ztr.org.pl. Usunięcia konta można również dokonać z poziomu edycji
profilu użytkownika wybierając odpowiednią opcję
14. Redakcja oraz Właściciele portalu nie ponoszą odpowiedzialności za treści i prywatne
opinie użytkowników
15. Konto użytkownika, który wypisze się z grona zarejestrowanych użytkowników
portalu, wraz z wszelkimi danymi przekazanymi Organizatorowi w celu rejestracji,
zostanie usunięte w terminie siedmiu dni od dokonania zgłoszenia
Podmiot zarządzający:
Fundacja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Shamrock
ul.Opolska 59
47-300 Krapkowice
tel. +48 (77) 466 18 18

