REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIU „EDK – EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA”
ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO „EDK”
z dnia 20 stycznia 2018 roku
Postanowienia ogólne
§1.
1.

Niniejszy regulamin określa:
1) zasady udziału w projekcie „EDK - Ekstremalna Droga Krzyżowa”,
2) zasady
świadczenia
usług
w ramach
serwisu
internetowego
„EDK"
dostępnego
pod adresem http://www.edk.org.pl.
2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
1) „Organizator" – Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031
Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000050905; adres poczty
elektronicznej - biuro@wiosna.org.pl;
2) „Organizator wykonawczy” – Fundacja Indywidualności Otwartych z siedzibą w Krakowie przy ul.
Ślusarskiej 8/2, 30-710 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem
000694615; adres poczty elektronicznej – kontakt@indywidualnosci.pl;
3) „EDK” – EDK - Ekstremalna Droga Krzyżowa; prowadzony przez Organizatora projekt polegający na
cyklicznych imprezach o charakterze religijno-duchowym odbywających się każdorazowo w okresie
Wielkiego Postu w wybranych lokalizacjach w Polsce i za granicą promujących indywidualne pogłębianie
duchowości, rozwój religijności i pracę nad własnymi wartościami i ideałami przez uprawianie turystyki;
4) „Edycja EDK” – impreza EDK odbywająca się w danym roku kalendarzowym w określonych przez
Organizatora lokalizacjach w Polsce i za granicą;
5) „Indywidualna Ekstremalna Droga Krzyżowa” – wybrany przez Uczestnika sposób realizacji ideałów i
wartości EDK, mogący polegać na indywidualnym pokonaniu określonej trasy turystycznej;
6) „Serwis" - prowadzony przez Organizatora informacyjno-społecznościowy serwis internetowy „EDK",
którego celem jest:
a) informowanie o EDK jako cyklicznym projekcie;
b) informowanie o szczegółach poszczególnych edycji EDK;
c) organizacja, zarządzanie oraz nadzór nad Edycjami EDK;
d) zapewnianie komunikacji pomiędzy osobami skupionymi wokół EDK.
7) „Uczestnik” – każda osoba fizyczna uczestnicząca w Edycji EDK;
8) „Użytkownik" - każda osoba, która korzysta z Serwisu;
9) „Użytkownik zarejestrowany” – Użytkownik, który korzysta z Serwisu posiadając w nim Konto;
10) „Użytkownik przeglądający” - Użytkownik, który korzysta z Serwisu nie posiadając w nim Konta;
11) „Konto” – elektroniczny zbiór zasobów informacyjnych dotyczących Użytkownika, stanowiący
integralną część Serwisu, umożliwiający korzystanie z Usług Serwisu w zakresie odpowiednim dla jego
rodzaju, posiadający nazwę oraz hasło indywidualne dla każdego Użytkownika; za pośrednictwem
konta, Użytkownik może realizować swojego role w ramach Edycji EDK;
12) „Konto Wolontariusza” – Konto, którego aktywacja wymaga odrębnego zatwierdzenia przez
Organizatora, za pomocą którego Użytkownik może realizować określoną rolę organizacyjną i
koordynacyjną w ramach Edycji EDK, o której mowa w pkt 13 lit a-c;
13) „Trasa przykładowa” – przykładowa trasa, jaką Organizator podaje jako jedną z możliwości realizacji
przez Uczestnika Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w ramach danej Edycji EDK;
14) „Lider” – wolontariusz będący koordynatorem określonej Edycji EDK w danej lokalizacji;
15) „Rejestracja” – elektroniczna procedura zakładania Konta wymagająca w szczególności podania
odpowiednich danych osobowych użytkownika zgodnie z wyświetlonymi na odpowiednich stronach
Serwisu formularzami oraz akceptacji Regulaminu;
16) „Wolontariusz” – Uczestnik EDK po stronie Organizatora, nieodpłatnie realizujący wskazane w
Regulaminie działania na rzecz organizacji Edycji EDK;
17) „Trener” – Wolontariusz, który ma za zadanie szkolić Liderów na temat EDK;
18) „Rola” – rola, w jakiej Uczestnik bierze udział w Edycji EDK tj.:

a) Wolontariusz – trener [dookreślenie] (rola organizacyjno-koordynacyjna),
b) Wolontariusz – lider [dookreślenie] (rola organizacyjno-koordynacyjna),,
c) Wolontariusz – [dookreślenie roli] (rola organizacyjno-koordynacyjna),
d) Uczestnik EDK;
19) „Regulamin" - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;
20) „Usługi" - wszelkie usługi świadczone przez Organizatora w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;
21) „Newsletter” – usługa polegająca na otrzymywaniu informacji drogą elektroniczną, na wskazany przez
Użytkownika adres poczty elektronicznej, o EDK oraz o działalności statutowej Organizatora.
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Akceptacja Regulaminu
§2.
Udział przez Uczestników w Edycji EDK wymaga akceptacji Regulaminu w Serwisie i Rejestracji.
Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 3.
Nie wymaga akceptacji Regulaminu samo przeglądanie Serwisu bez Rejestracji i korzystania z Usług
wymagających posiadania Konta.
Użytkownik zamawiający Newsletter dodatkowo akceptuje Regulamin przy zamawianiu tej Usługi.
Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.edk.org.pl/dokumenty/regulamin-2018.pdf.
Dodatkowo Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku z adresu:
http://www.edk.org.pl/dokumenty/regulamin-2018.pdf.
EDK
§3.
Organizatorem EDK jest Organizator, który powierza wykonanie określonych czynności technicznych,
organizacyjnych i koordynacyjnych Organizatorowi wykonawczemu.
Relację pomiędzy Organizatorem a Organizatorem wykonawczym reguluje odrębna Umowa.
Ideą EDK jest samodzielne realizowanie Indywidualnych Ekstremalnych Dróg Krzyżowych, jednak
Użytkownik jest wolny w odbywaniu ich w taki sposób, jaki uzna dla siebie za stosowny, pożądany i
bezpieczny.
Edycja EDK
§4.
Edycja EDK odbędzie się 23 marca 2018 r. o godzinie 19:00, chyba że w stosunku do konkretnych lokalnych
Edycji EDK Organizator poda inne terminy.
Edycja EDK odbywa się w lokalizacjach w Polsce oraz we wskazanych przez Organizatora Krajach.
Szczegółowe dane lokalizacji Edycji EDK podaje Organizator w Serwisie.
Edycja EDK odbywa się zawsze na terenie określonych parafii i składa się wyłącznie z:
1) nieformalnego spotkania Uczestników EDK przed nabożeństwem, o charakterze informacyjnym i
promocyjnym,
2) nabożeństwa w kościele w intencji EDK, Edycji EDK i Uczestników;
3) spotkania Uczestników po nabożeństwie promującego EDK.
W ramach Edycji EDK Organizator zachęca i promuje indywidualne pogłębianie duchowości, rozwój
religijności i pracę nad własnymi wartościami i ideałami przez uprawianie turystyki przez osobiste i
indywidualne odbywanie Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.
Edycja EDK obejmuje wyłącznie elementy wskazane w ust. 4.
W trakcie danej Edycji EDK Organizator podaje w Serwisie dla każdej lokalizacji Edycji EDK Trasy
przykładowe.
Informując o Trasach przykładowych Organizator podaje:
1) przebieg trasy, w tym punkty początkowy i końcowy,
2) informacje o jej długości,
3) informacje ułatwiające poruszanie się po Trasie przykładowej, w tym informacje ułatwiające
poruszanie się po Trasie przykładowej w nocy po danej Edycji EDK w danej lokalizacji;
4) zidentyfikowane przez Organizatora zagrożenia na danej Trasie przykładowej;
a dodatkowo może podać:
5) mapę przebiegu trasy,
6) charakterystykę trasy uwzględniającą informację o jej przewyższeniach,
7) nazwę trasy,
8) patrona trasy,
9) inne dane.
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Uczestnik może według własnego uznania skorzystać z Trasy przykładowej jako sposobu realizacji jego
Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.
Uczestnicy
§5.
Uczestnikiem Edycji EDK może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
Uczestnik Edycji EDK powinien dokonać Rejestracji w Serwisie.
Rejestracja w Serwisie EDK jest jednocześnie zgodą na zasady przeprowadzania Edycji EDK określone w
Regulaminie.
Rejestracja w Serwisie jako Uczestnika danej Edycji EDK nie potwierdza, że Uczestnik ten zobowiązuje się
do odbycia Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
Uczestnik jest zobowiązany do czynnego udziału w Edycji EDK.
Uczestnik jest zobowiązany do takiego udziału w Edycji EDK, który będzie zgodny z wartościami
promowanymi przez EDK, w tym do zachowywania się stosowanie do miejsca, w którym odbywają się Edycje
EDK.
W ramach celów Edycji EDK Organizator zachęca do nawiązywania przez Uczestników relacji i wymiany
doświadczeń przed i po nabożeństwie będącym głównym punktem Edycji EDK.
Lokalne Edycje EDK
§6.
Każda lokalna Edycja EDK jest koordynowana przez Lidera.
Przy jednej parafii w danej lokalizacji Edycji EDK może odbywać się wyłącznie jedna Edycja EDK
organizowana przez jednego Lidera.
Biorąc udział w Lokalnej Edycji EDK, Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z jego wizerunku na zasadach
wskazanych w §12 ust. 3 pkt 4 i ust. 4.
Wolontariusze
§7.
Status Wolontariusza nadaje Organizator, umożliwiając danemu Uczestnikowi Rejestrację w danej Roli.
Rola przypisywana jest w uzgodnieniu z Organizatorem bądź wyznaczonym przez niego Liderem.
Rejestracja Wolontariusza w Serwisie stanowi jednocześnie zawarcie umowy o świadczenie
woluntarystyczne z Organizatorem na zasadach Regulaminu w ramach danej Roli.
Każdy Wolontariusz jest zobowiązany w pierwszej kolejności do szczegółowego zapoznania się z
materiałami informacyjnymi i standardami działania udostępnianymi mu w Serwisie oraz do ich
przestrzegania. Żadne z materiałów informacyjnych i standardów nie nakładają na Wolontariusza
dodatkowych w stosunku do Regulaminu obowiązków i nie przyznają mu dodatkowych w stosunku do
Regulaminu praw, a dotyczą jedynie idei, wartości oraz materiałów szkoleniowych pozwalających na ich
pełniejsze urzeczywistnienie w ramach Edycji EDK.
Lider jest zobowiązany w szczególności do:
1) zawarcia z Organizatorem szczegółowej umowy woluntarystycznej regulującej pełnienie Roli Lidera w
ramach EDK;
2) odbycia i pozytywnego zaliczenia szkoleń dotyczących EDK prowadzonych przez Wolontariusza trenera,
w tym szkoleń z Trenerami i szkoleń e-learningowych;
3) zorganizowania określonej lokalizacji Edycji EDK przy parafii w danej miejscowości;
4) podana w miejscu w Serwisie do tego przeznaczonym wymaganych danych o danej Edycji EDK oraz
innych informacji do stworzenia i pozyskania zobowiązany jest Lider;
5) uzgodnienia i otrzymania zgody miejscowej parafii na organizację Edycji EDK i zorganizowanie
nabożeństwa, o którym mowa w §4 ust. 4 pkt 2;
6) stworzenia Tras przykładowych nie, możliwych do przejścia przez osobę o przeciętnym, zwykłym stanie
zdrowia i kondycji, wyznaczoną po publicznych drogach asfaltowych i gruntowych, której każdy punkt
jest oddalony od najbliższych zabudowań o nie więcej niż 5 kilometrów; w miarę możliwości Trasy
przykładowe powinny pokrywać się ze szlakami turystycznymi Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego a Lider jest zobowiązany do poinformowania wszelkich zagrożeniach, jakie mogą
wystąpić na danej Trasie przykładowej, takiej jak wzmożony ruch samochodowy, czarny punkt, trudne
ukształtowanie terenu, zwiększenie się trudności przejścia Trasy przykładowej wraz ze zmianą
warunków meteorologicznych;
7) stworzenie śladów GPS Tras przykładowych;
8) stworzenie opisów Tras przykładowych zgodnie z wytycznymi w pkt 5 i §4 ust. 8;

9) promocja określonej lokalizacji Edycji EDK przez ogłoszenia w trakcie nabożeństw, media
społecznościowe, media lokalnej lub spotkania za pomocą materiałów udostępnionych przez
Organizatora,
10) umieszczenie w odpowiedni miejscu w Serwisie na swoim Koncie sprawozdania z danej lokalnej Edycji
EDK
11) udostępnienie swojego numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej innym Użytkownikom w
Serwisie.
6. Lider może działać w ramach danej Edycji EDK w danej lokalizacji wyłącznie za zgodą Organizatora.
7. Domniemywa się, że umożliwienie Uczestnikowi Rejestracji w Roli Lidera jest zgodą Organizatora na
organizację danej Edycji EDK w danej lokalizacji.
8. Organizator przekazuje lub umożliwia Liderowi pobranie materiałów do promocji Edycji EDK i z tą chwila
udziela Liderowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z nich przez czas trwania umowy z
Liderem zawartej na podstawie Regulaminu. Licencja obejmuje utrwalanie i zwielokrotnianie tych
materiałów technikami drukarskimi i reprograficznymi, nieodpłatnej przekazywanie ich egzemplarzy a także
udostępnianie ich w Internecie. W związku z zakresem udzielonej licencji dokonywanie jakichkolwiek
modyfikacji przekazanych materiałów promocyjnych wymagają wyraźnej zgody Organizatora.
9. Organizator ma prawo sprzeciwu co do każdego z materiałów, o których mowa w ust. 5 pkt 8, które stworzył
Lider, a Lider ma obowiązek temu sprzeciwowi się podporządkować.
10. Trener jest zobowiązany do:
1) konsultacji i szkoleń z Organizatorem na temat EDK w terminach i miejscach indywidualnie ustalonych;
2) przeprowadzenie szkoleń Liderów w terminach i miejscach ustalonych przez Organizatora przy
pomocy infrastruktury dostarczonej przez Organizatora;
3) ocenia i kwalifikuje Liderów do dalszego udziału w EDK lub wskazuje, że Organizator powinien im
cofnąć zgodę na organizację w danej lokalizacji danej Edycji EDK
4) umieszcza w Serwisie informacje o swojej działalności i Liderach zgodnie z wymogami wskazanymi w
Serwisie na jego Koncie.
8. Wolontariusz nie może podejmować jakichkolwiek działań sprzecznych z ideami i wartościami EDK, a także
nie może naruszać renomy EDK oraz Organizatora.
9. Każdy Wolontariusz jest zobowiązany do poszanowania danych osobowych Uczestników, w tym do
przestrzegania obowiązującego w tym zakresie prawa.
10. Umowa z Wolontariuszem wygasa w terminie 30 dni od dnia zakończenia Edycji EDK w danym roku
kalendarzowym.
11. Organizator może natychmiastowo wypowiedzieć umowę zawartą z Wolontariuszem na podstawie
Regulaminu przez przeslanie mu odpowiedniej wiadomości pocztą elektroniczną.
12. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 7 może być dokonane jeżeli Wolontariusz narusza Regulamin lub
jeśli otrzymał negatywną ocenę Trenera albo jeśli Organizator cofnął Liderowi zgodę na organizację Edycji
EDK w danej lokalizacji.
13. Wolontariusz i Organizator mogą wypowiedzieć umowę na podstawie Regulaminu przez przeslanie
odpowiedniej wiadomości pocztą elektroniczną w każdym przypadku z dwutygodniowym okresem
wypowiedzenia.
14. Adresami do doręczeń są dla Wolontariusza adres poczty elektronicznej podany w Serwisie przy Rejestracji
a dla Organizatora kontakt@edk.org.pl.
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Indywidualna Ekstremalna Droga Krzyżowa
§8.
Indywidualna Ekstremalna Droga Krzyżowa nie stanowi elementu Edycji EDK.
Każdy Uczestnik realizuje Indywidualną Ekstremalną Drogę Krzyżową według własnego uznania w miejscu,
czasie i formie przez siebie wybranych, na własną odpowiedzialność
Organizator nie kontroluje, nie kwalifikuje i nie ocenia Uczestników po sposobie realizacji przez nich
Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej pozostawiając to sferze ich wyboru i własnej duchowości.
Wybierając sposób realizacji Indywidualnej Drogi Krzyżowej Uczestnik powinien:
1) wziąć pod uwagę swój stan psychofizyczny, w szczególności stan zdrowia, a w szczególności że nie ma
żadnych przeciwskazań do określonej formy realizacji Indywidualnej Drogi Krzyżowej,
2) zastosować się do standardów przejścia Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej zalecanych przez
Organizatora, w szczególności co do indywidualnego charakteru przejścia, zachowania zasady
milczenia oraz poddania się refleksji na podstawie zaproponowanych rozważań lub własnych źródeł;
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3) szczegółowo wyznaczyć trasę, którą Uczestnik chce przejść dostosowując ją do swoich preferencji i
możliwości,
4) wziąć pod uwagę wybraną przez siebie trasę i jej uwarunkowania,
5) wybrać porę odpowiednią do możliwości Uczestnika,
6) w przypadku wyboru Trasy proponowanej dokładnie zapoznać się z jej opisem w Serwisie,
7) zapewnić sobie ubiór i wyposażenie do określonej trasy i czasu jej realizacji,
8) zapewnić osoby towarzyszące, jeśli jest to obiektywne konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa,
9) zastosować powszechnie stosowane środki bezpieczeństwa na trasie,
10) zachowywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności tymi dotyczącymi ruchu
drogowego,
11) każdorazowo powiadomić osoby trzecie o czasie realizacji planowanej trasy oraz jej przebiegu,
12) posiadać przy sobie telefon komórkowy i zapewnić jego funkcjonowanie co najmniej przez okres
planowanej realizacji trasy,
13) posiadać przy sobie mapę lub inne sprawne urządzenie umożliwiające jednoznaczne zlokalizowanie
jego położenia.
Trasy proponowane mają charakter przykładowy i nie są odpowiednie dla każdego Uczestnika o każdej
porze roku. Uczestnik jest zobowiązany każdorazowo indywidualnie zweryfikować czy Trasa proponowana
jest dla niego odpowiednia w danym czasie.
Uczestnik może w ramach swojego Konta podać czy i w jaki sposób będzie realizował Indywidualną
Ekstremalną Drogę Krzyżową, w tym poprzez podanie własnej trasy lub wskazanie, że zamierza realizować
Trasę proponowaną.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pobierane jest wyłącznie do celów statystycznych Organizatora, w
szczególności dla oceny na ile ideały i wartości EDK są urzeczywistniane przez jego działania.
Uczestnik realizujący Indywidualną Ekstremalną Drogę Krzyżową wyraża zgodę na korzystanie z jego
wizerunku stosownie do postanowienia §6 ust. 3
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji przez uczestników Indywidualnej
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

Serwis i warunki techniczne korzystania z niego
§9.
1. Usługodawcą w ramach Serwisu jest Organizator.
2. Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:
1) przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox lub innej o podobnych właściwościach,
2) posiadania adresu email,
3) włączonej obsługi „cookies".
3. Jeżeli Serwis przewiduje możliwość przesyłania załączników, dopuszczalne są pliki z rozszerzeniami .txt
(zwykły tekst), .rtf (tekst formatowany), .doc., docx, .xls, .xlsx, .csv, .odt (dokument programu Open
Office), .pdf (dokument programu Adobe Acrobat), .jpg., .gif, i .tiff (obrazy).
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Użytkownik
§10.
Użytkownikami zarejestrowanymi Serwisu mogą być wyłącznie Uczestnicy, którzy zaakceptowali Regulamin
i dokonały Rejestracji w określonej Roli.
Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych
informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe.
Usługi
§11.
Serwis świadczy usługi społecznościowo-informacyjne, a także organizacyjne w zakresie działalności
dobroczynnej w ramach EDK.
Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych usług odpłatnych lub wprowadzenia
odpłatności za istniejące Usługi, co następuje wyłącznie w drodze odpowiedniej zmiany Regulaminu
określonej w §[…], która podlega określonej w tym postanowieniu akceptacji Użytkownika. Dochody z Usług
odpłatnych Serwisu przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową Organizatora.
Serwis świadczy następujące Usługi:
1) dostarczanie treści o charakterze informacyjnym,

2) usługa wyszukiwarki internetowej informacji opublikowanych w Serwisie,
3) możliwość przedstawiania Organizatora propozycji treści, w tym artykułów, do publikacji w Serwisie,
4) możliwość pobrania materiałów informacyjnych i promocyjnych,
5) prowadzenie systemu Kont,
6) moduł umożliwiający uczestnictwo w Edycji EDK w Roli Uczestnika,
7) moduł umożliwiający uczestnictwo w Edycji EDK w Roli Wolontariusza - Lidera,
8) możliwość pobrania aplikacji mobilnej z Trasami proponowanymi w danej Edycji EDK,
9) Newsletter.
5. Dostęp do niektórych działów może być ograniczony do Użytkowników określonych rodzajów Kont lub
na podstawie innych, wybranych przez Organizatora kryteriów.
6. Korzystanie z Usług, o których mowa w ust. 4 pkt 6-8 jest udostępniane przez Organizatora w okresie
organizacji Edycji EDK w danym roku.
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Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie
§12.
Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego
poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Organizatorowi, chyba
że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
Z zastrzeżeniem ust. 4, Użytkownik udostępniający publicznie, zgłaszający do publikacji w Serwisie lub w
inny sposób przekazujący Organizatorowi jakiekolwiek treści, w tym Trasy proponowane:
1) udziela Organizatorowi nieograniczonej co do czasu oraz terytorium, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji
na komercyjne i niekomercyjne korzystanie z tych treści w ramach Serwisu oraz pozostałej działalności
Organizatora, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności
drukarskimi, reprograficznymi oraz cyfrowymi na dowolnych nośnikach,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu,
c) rozpowszechnianie utworu poprzez jego publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet,
sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej) oraz przesyłanie za pomocą
poczty elektronicznej;
2) w zakresie licencji określonej w pkt. 1 udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z praw zależnych,
w szczególności do dokonywania opracowań oraz tłumaczeń tych treści,
3) pozostawia Organizatorowi swobodę co do sposobu oznaczenia autorstwa treści lub zaniechania jego
oznaczenia, z zastrzeżeniem artykułów, co do których Usługodawca ma obowiązek oznaczenia
autorstwa,
4) w przypadku dobrowolnego przekazania swojego wizerunku tym samym wyraża zgodę na korzystanie
ze swojego wizerunku i oświadcza, że osoby trzecie, których wizerunki są zarejestrowane na
przekazanych przez niego materiałach wyraziły zgodę na korzystanie z ich wizerunków – w każdym
przypadku w ramach pól eksploatacji, o których mowa w pkt 1 powyżej dla celów informowania i
promowania EDK oraz działalności statutowej Organizatora i Organizatora Wykonawczego;
5) oświadcza, że treści te nie naruszają praw osób trzecich oraz, że przyjmuje on wobec Organizatora pełną
odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żaden podmiot nie będzie, w związku z korzystaniem z tych
treści, podnosić przeciwko Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń.
Licencja, o której mowa w ust. 3 pkt 1 oraz 2 oraz zgoda i zobowiązanie, o których mowa w pkt 4, mogą być
odpowiednio wypowiedziane lub cofnięte przez Użytkownika z zachowaniem odpowiednio rocznego
terminu wypowiedzenia.
Zabronione jest bez zgody Organizatora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie
w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku,
o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
Zakaz wprowadzania treści bezprawnych
§13.
Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do systemu Organizatora treści naruszających prawa
osób trzecich lub treści sprzecznych z prawem.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji treści dostarczonych przez Użytkownika
lub zaprzestania ich publikowania bez podania przyczyny. Organizator odmawia publikacji a opublikowane
treści usuwa w razie otrzymania uprawdopodobnionej informacji, że mogą one naruszać jakiekolwiek
prawa osób trzecich lub, że mogą one być sprzeczne z innymi obowiązującymi przepisami prawa.
Wiadomości od Organizatora
§14.

Użytkownik zarejestrowany:
1) będzie otrzymywał od Organizatora wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną na podany przez
niego adres, a dotyczące EDK i przebiegu Edycji EDK do której Użytkownik został zarejestrowany;
2) może wyrazić dodatkową, dobrowolną zgodę na otrzymywanie związanych ze statutową
działalnością Organizatora, wiadomości od Organizatora oraz podmiotów z nim związanych, w tym
wiadomości o charakterze informacji handlowych, przy czym dochód z ich dystrybucji przeznaczany
będzie wyłącznie na działalność statutową Organizatora.

Ochrona prywatności i dane osobowe
§15.
W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje od nich
pochodzące zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Polityka prywatności”.
Przerwy w działaniu Serwisu
§16.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego
czasową niedostępnością, co nie narusza jakichkolwiek uprawnień Użytkowników, w tym uprawnień
odszkodowawczych.
Postępowanie reklamacyjne
§17.
1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną
pod adresem […] lub drogą listowną na adres Organizatora wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).
2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania.
3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konta lub inne treści dostarczone przez Użytkownika,
celem usunięcia przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konta bądź Serwisu.
Blokada Konta
§18.
Usługodawca ma prawo zablokować Konto w przypadku, jeżeli Użytkownik:
1) podejmuje działania szkodliwe dla Serwisu, w szczególności zakłócające jego działanie,
uniemożliwiające korzystanie z niego lub powodujące jego nieprawidłowe działanie a także obraźliwe
dla Organizatora lub innych Użytkowników,
2) narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu,
3) propaguje treści zabronione prawem lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
4) nie stosuje się do upomnienia Organizatora w zakresie nienaruszania postanowień Regulaminu.
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Czas trwania umowy i jej zakończenie
§19.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się chyba, że §7 zawiera odmienne uregulowania szczegółowe.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz relacje prawne z Uczestnikami, których treść stanowi
Regulamin zawarta są na czas nieokreślony.
Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach
indywidualnego Konta, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres kontakt@edk.org.pl bądź
listownie na adres Organizatora wskazany w §1 ust. 2 pkt 1.
Usługodawca może wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta
bez podania przyczyny z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, jednocześnie informując
o tym Użytkownika drogą elektroniczną.
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Usługodawca może natychmiastowo, w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług
w ramach indywidualnego Konta w przypadku, gdy mimo zablokowania Konta Użytkownik dalej narusza
postanowienia Regulaminu lub nie stosuje się do poleceń Organizatora.
Każde wypowiedzenie umowy dotyczącej świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta jest
równoznaczne z niezwłocznym wyłączeniem przez Organizatora Konta.
Umowa z Użytkownikami nie będącymi Wolontariuszami zawarta jest na czas nieokreślony.
Każde wygaśnięcie umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie powoduje wygaśnięcia licencji,
o której mowa w §12 ust. 3 wraz ze wszystkimi jej postanowieniami. Wypowiedzenie licencji następuje
odrębnie na zasadach określonych w §12 ust. 4.
Zmiany Regulaminu
§20.
Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie
Użytkownik zarejestrowany ma prawo w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Organizatora indywidualnej
informacji o zmianie Regulaminu, złożyć Organizatora oświadczenie o jej nieprzyjęciu.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Użytkownik przesyła pocztą elektroniczną na adres bądź listownie
na adres Organizatora wskazany w §1 ust. 2 pkt. 1).
Złożenie przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z wypowiedzeniem
przez Użytkownika umowy z Usługodawcą i ma skutek taki, jak określono w §19 ust. 5 oraz 6
Prawo i jurysdykcja właściwa
§21.
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem, której przedmiotem są Usługi
świadczone przez Organizatora w ramach Serwisu oraz udział w Edycji EDK na warunkach określonych
w Regulaminie, jest prawo polskie.
Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd
właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.
Postanowienia końcowe
§22.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 20 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do regulamin udziału w wydarzeniu „EDK – Ekstremalna Droga Krzyżowa”
oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego „EDK”
POLITYKA PRYWATNOŚCI
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Zasady ogólne
§1.
Organizator przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności
przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu.
Organizator dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez
Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa
okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.
Pozyskiwanie danych osobowych
§2.
Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga podania przez nich danych osobowych.
Korzystanie z Usługi Newslettera wymaga podania przez Użytkownika adresu mailowego.
Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników zarejestrowanych wymaga podania przez nich danych
osobowych określonych szczegółowo przez Organizatora w odpowiednich formularzach.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
§3.
Każde wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga udzielenia przez Użytkownika
odrębnej zgody w Serwisie.
Użytkownik zamawiający Newsletter wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego
danych osobowych w celu wykonania tej Usługi. Niewyrażenie zgody nie warunkuje rejestracji na EDK lub
skorzystania z jakichkolwiek innych Usług.
Użytkownik dokonujący Rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych
osobowych w celu obsługi udziału w Edycji EDK – do celów komunikacji pomiędzy Organizatorem lub
Organizatorem Wykonawczym a Użytkownikiem, do celu realizacji zadań Wolontariuszy, do celów
statystycznych w zakresie Edycji EDK.
Użytkownik decyduje, czy w ramach swojego Konta udostępni innym Użytkownikom swoje imię i nazwisko
czy pseudonim.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest konieczne dla zapewnienia Usług, o których
mowa w ust. 2 i 3.
Przetwarzanie danych osobowych
§4
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się w celu realizacji usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Organizatora. Realizacja niektórych Usług może odbywać się na podstawie odrębnej
zgody wyrażonej w tym zakresie przez Użytkownika (np. Newsletter w zakresie, o którym mowa w §14 pkt
2). Dane będą przetwarzane jedynie w takim celu, dla jakiego została wyrażona zgoda lub istnieje inna
podstawa prawna przetwarzania.
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji
Usług świadczonych przez Organizatora.
Przesyłanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.
Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej
staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Organizator chroni dane
osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby
nieuprawnione.
Zgodnie z treścią art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.
922 z późn. zm.), Organizator powierzył do przetwarzania dane osobowe Użytkowników Organizatorowi
Wykonawczemu.
Inne informacje o Użytkownikach i Usługach
§5.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Poniższa „Polityka plików cookies” odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia
mobilne, należących do Stowarzyszenia WIOSNA: akademiaprzyszlosci.org.pl, slubpelenmilosci.pl, superw.pl,
szlachetnapaczka.pl, wiosna.org.pl.
2. Przez korzystanie ze stron i aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies, zgodnie z
aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz niniejszą „Polityką plików cookies”.
3. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych
technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Stowarzyszenie WIOSNA
z siedzibą w Krakowie(31-031) przy ul. Berka Joselewicza 21.
4. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty
współpracujące ze Stowarzyszeniem WIOSNA, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy,
twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe.
5. Pliki cookies umożliwiają automatyczne otrzymywanie informacji technologicznych dotyczących przeglądarki,
systemu operacyjnego i adresu IP komputera Użytkownika. Jednocześnie mogą być wykorzystywane informacje
zbierane podczas rejestracji, wypełniania formularzy, czy komunikacji na czacie z Użytkownikiem.
6. Strona internetowa wydawcy może umieścić pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia.
CZYM SĄ PLIKI COOKIES
7.Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane w
urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji Stowarzyszenia WIOSNA (np. komputerze, laptopie,
smartfonie, Smart TV). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu
internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE
8. Stowarzyszenie WIOSNA stosuje pliki cookies, aby obecnie lub w przyszłości:
• dostosowywać treści naszych stron do potrzeb Użytkownika;
• optymalizować korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji poprzez przeprowadzanie ankiet, promocji lub
innych działań;
• utrzymywać sesję Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie
internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
• zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik z niej
korzysta i pozwalają ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość;
• wyświetlać ankiety w taki sposób, by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu
Użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika;
• docierać do Użytkownika z treściami reklamowymi emitowanymi poprzez partnerskie systemy poza stronami
i aplikacjami należącymi do Stowarzyszenia WIOSNA;
• wspierać Użytkowników i zagwarantować im bezpieczeństwo podczas przeglądania stron dzięki wykorzystaniu
mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach oraz możliwość szybkiego kontaktu za pomocą funkcji
live chat.
JAKICH PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY
9.Stosujemy dwa rodzaj plików:
• Sesyjne - pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy
logowaniu. Pozostają one w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
• Stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
10.Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
• niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki
cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania
• wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

• funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację
interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
• reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
zainteresowań;
• statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
W JAKI SPOSÓB ZMIENIĆ USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE
11.Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień.
Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu
końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i
uzyskiwać dostęp do tych informacji.
12.Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie
plikami cookies, czyli czynności typu:
• zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez
witryny internetowe;
• zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
• określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych
itp.;
• blokowania lub usuwania cookies.
13.Aby poznać szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookies w Twoim oprogramowaniu, wybierz link
odpowiedni link:
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Urządzenia mobilne:
Android
Safari
Windows Phone
Blackberry
14.Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii
mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszych serwisach.
Postanowienia końcowe
§6.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach stanowią:
1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn.
zm.),
2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z
późn. zm.).

