Regulamin korzystania z serwisu www.nieoczerniaj.pl („Regulamin”)
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I.
Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki korzystania z serwisu nieoczerniaj.pl dostępnego pod adresem
www.nieoczerniaj.pl („Serwis”) oraz świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.
Administratorem Serwisu jest Fundacja JSW z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Armii Krajowej 56,
44-330 Jastrzębie-Zdrój, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS
0000780107 („Administrator”).
Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba korzystająca z Serwisu („Użytkownik”).
Serwis jest internetowym serwisem przeznaczonym do umożliwienia Użytkownikom dołączenia
do kampanii społecznej „Stop Hejtowi! Nie oczerniaj górnika” poprzez zapoznanie się z
założeniami kampanii oraz generowania grafik promujących cele kampanii i udostępnienia za
pośrednictwem Serwisu na platformie Facebook. Serwis umożliwia także, poprzez odesłanie do
platformy Facebook, skorzystanie przez Użytkownika z narzędzia służącego do wygenerowania i
nałożenia na zdjęcie profilowe na platformie Facebook grafiki promującej cele kampanii.
II.
Wymagania techniczne
Korzystanie z Serwisu wymaga zapewnienia przez Użytkownika we własnym zakresie urządzenia
umożliwiającego uzyskanie dostępu do sieci Internet wraz z aktualną przeglądarką internetową.
Niezależnie od wymagań wskazanych w ust. 1 powyżej korzystanie z funkcjonalności
udostępniania grafik tworzonych w Serwisie na platformie Facebook oraz skorzystanie z
narzędzia służącego do generowania nakładek na zdjęcia profilowe na platformie Facebook
wymaga posiadania przez Użytkownika oraz konta na platformie Facebook.
III.
Zasady korzystania z Serwisu
Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z obowiązkiem uiszczania przez Użytkownika na rzecz
Administratora jakichkolwiek opłat.
Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji lub logowania. Skorzystanie z funkcji udostępnienia
grafiki w serwisie Facebook wymaga jednak zalogowania za pośrednictwem Serwisu na konto
Użytkownika na platformie Facebook.
Warunkiem skorzystania z funkcjonalności tworzenia, pobierania i udostępniania grafik jest
oświadczenie przez Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego
postanowienia.
Wygenerowanie w Serwisie grafiki promującej cele kampanii wymaga przesłania przez
Użytkownika za pośrednictwem Serwisu grafiki, która stanowić będzie bazę dla generowanej
przez Serwis grafiki promującej cele kampanii.
Zabronione jest przesyłanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek treści,
które mają charakter bezprawny lub godzić mogą w dobre obyczaje i zasady współżycia
społecznego, w tym w szczególności mają charakter obraźliwy, pornograficzny lub ich istota stoi
w sprzeczności z celami kampanii „Stop Hejtowi! Nie oczerniaj górnika” lub służyć ma
ośmieszeniu tych celów i stojących za nimi idei.
IV.

Prawa autorskie

Przesyłając za pośrednictwem Serwisu grafiki lub jakiekolwiek inne treści, Użytkownik oświadcza, że
jest uprawniony do podejmowania takich działań, a wykorzystanie tych treści przez Administratora w
celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu i na zasadach określonych Regulaminem nie będzie
naruszało praw osób trzecich, w tym praw do wizerunku osób przedstawionych oraz udziela
Administratorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z tych treści bez ograniczeń terytorialnych i
czasowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, w tym na
następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie wszelkimi technikami, w tym techniką cyfrową i techniką zapisu
magnetycznego;
b. rozpowszechnianie w sieciach teleinformatycznych, w tym publicznych i niepublicznych
oraz poprzez publiczne ich wyświetlanie oraz przekazywanie do serwisów trzecich, w
tym na platformę Facebook.
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V.
Reklamacje
Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
Reklamacje kierować należy na adres poczty elektronicznej komunikacja@fundacjajsw.pl.
Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika,
jak również dokładny opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji.
Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty
skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie
powiadomi Użytkownika ją składającego.
Administrator zastrzega sobie prawo żądania złożenia przez Użytkownika dodatkowych wyjaśnień
dotyczących przedmiotu reklamacji. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo
przedłuża okres rozpoznania reklamacji, o którym mowa w ust. 3.
VI.
Ochrona danych osobowych
Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Inspektorem ochrony danych odpowiedzialnym za
nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych JSW S.A., z
którym można się skontaktować telefonując pod numer: 32 756 43 61, pisząc na adres mailowy:
iod@jsw.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. tj.
Jastrzębie-Zdrój (44-330), Al. Jana Pawła II 4.
Za pośrednictwem Serwisu Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika
obejmujące w szczególności jego wizerunek zawarty w przesłanych grafikach oraz dane o profilu
na platformie Facebook, w zakresie, w jakim dane te są udostępniane Administratorowi przez
platformę Facebook, w związku z logowaniem się Użytkownika na platformie Facebook za
pośrednictwem Serwisu.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, na
podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, do czasu wykonania usługi, w tym obsługi
reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych po tym czasie na
podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu obsługi roszczeń związanych ze świadczeniem
w/w usług, do czasu ich wygaśnięcia lub przedawnienia.
Dane osobowe przekazywane mogą być do administratora platformy Facebook, w tym do
państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, przy czym odbywać się to może
wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika zgłoszone poprzez skorzystanie z funkcji

udostępnienia treści na platformie Facebook oraz świadczenia innych usług wymagających
logowania na platformę Facebook. Odbiorcami danych będą również podmioty działające na
rzecz Administratora, świadczące na jego rzecz usługi wsparcia, w tym zarządzania kampanią
„Stop Hejtowi! Nie oczerniaj górnika” oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
5. Osoba, której dane osobowe dotyczą, w tym w szczególności Użytkownik, uprawniony jest do
cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych, uzyskania dostępu do danych, ich
sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia
danych, a to wszystko w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Osobom tym przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji
zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów
prawa.
6. Podanie danych jest dobrowolne lecz może być konieczne do skorzystania z określonych
funkcjonalności Serwisu.
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VII.
Postanowienia końcowe
Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
Administrator nie gwarantuje pełnej ciągłości działania Serwisu. Administrator zastrzega sobie
możliwość przeprowadzenia przerw w dostępności Serwisu dla Użytkowników, które mogą być
spowodowane pracami konserwacyjnymi lub czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od
Administratora, w tym awariami.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

