I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Małe Serduszka z siedzibą przy ul. Legnickiej 65, 54-206
Wrocław NIP 8943095343 REGON 366453873, zwany dalej Organizatorem.
2. Usługa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności
prawnych.
3. Użytkownik, aby skorzystać z wybranych usług lub uzyskać dostęp do zasobów (zgodnie z
informacją podaną przez serwis) wysyła SMS na numer 7248 o treści rolki Koszt sms-a to 2 zł
netto, 2,46 zł brutto. Zwrotnie użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą:
- kod dostępu do wybranej usługi lub zasobu; kod ten wpisuje w pole tekstowe na stronie serwisu
partnerskiego lub w aplikacji komputerowej;
- podziękowanie i informację o przyjęciu zamówienia.
4. W przypadku SMSa o błędnej treści lub wysłania jej na błędny numer użytkownik otrzyma SMS
o treści "Wyslales SMSa o nieprawidlowej tresci".
5. Serwis jest dostępny od dnia 23.05.2018
6. Serwis będzie dostępny pod numerami dostępowymi:7248
7. Operator zastrzega sobie możliwość zablokowania usługi jeśli jest ona wykorzystywana do celów
niezgodnych z regulaminem kodów jednorazowych np. konkursy SMS, Info SMS.

II. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące usługi mogą być składane przez użytkowników
wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres
siedziby Organizatora.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż
w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
5. Reklamacje dotyczące działania Serwisu Akcji należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres:
kontakt@maleserduszka.pl

III. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Serwisu
Akcji Rolki Reggae Rajd 2018 oraz podmioty współpracujące zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

2. Administratorem Danych Osobowych Uczestnika jest Fundacja Małe Serduszka NIP 8943095343
REGON 366453873
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usuwania
poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres: Fundacja Małe Serduszka
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
4. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na
adres e-mail: kontakt@maleserduszka.pl
Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z usługą rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Organizatora.

