
Regulamin 

Postanowienia ogólne 

 Administratorem Serwisu polkolonie.pl jest firma Simon says Krzysztof Kopacz z siedzibą w 
Warszawie, kod pocztowy 02-776, przy ulicy ul. Dereniowej 2/03, nip: 951-197-04-83. 

 Niniejszy Regulamin dotyczy określenia zasad współpracy oraz świadczenia usług przez 
Administratora. 

 Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest niezbędna do wprowadzenia ogłoszenia 
do bazy danych portalu polkolonie.pl przez usługobiorcę, zwanego dalej Klientem. 

 Administrator udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej redakcja@polkolonie.pl 
 Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści 

możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce Serwisu. 

Zasady współpracy 

 Klient ma możliwość samodzielnego wprowadzenia oferty półkolonii , ofert pracy oraz 
możliwość aktualizacji swoich ofert  w portalu polkolonie.pl po uprzednim zarejestrowaniu 
się. 

 Jeden Organizator półkolonii  może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest 
cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora 
Serwisu. 

 Klient ma możliwość wprowadzenia oferty półkolonii letniej w okresie od marca do sierpnia 
oraz oferty półkolonii zimowej w okresie od września do lutego. 

 Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik oświadcza że wszelkie dane osobowe, wizerunek na 
fotografiach i inne informacje składające się na Profil lub Ofertę przekazuje do Serwisu w 
sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu lub Oferty przez Serwis, co 
oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg 
użytkowników Internetu. 

 Klient zamawiający lub wprowadzający ofertę do portalu półkolonie.pl odpowiada w pełni za 
treść oraz dane przedstawione w ofercie. 

 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnych modyfikacji ogłoszenia, a także jego 
usunięcia w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że ogłoszenie jest nieczytelne, nie zawiera 
żadnego kontaktu z ogłoszeniodawcą, nie jest związane z tematyką serwisu oraz gdy narusza 
postanowienia Regulaminu, prawo polskie lub dobre obyczaje. 

 Przeglądanie Ofert Półkolonii oraz Ofert Pracy w Serwisie jest  dostępne bezpłatnie dla 
wszystkich Użytkowników i nie wymaga przechodzenia przez proces Rejestracji. 

 Klient odpowiada za wszelkie skutki niewłaściwego przechowywania i niezabezpieczenia 
haseł, umożliwiających zdalne dokonanie zmian (z dowolnego stanowiska internetowego). 

 Administrator  zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz swoich Klientów z należytą 
starannością oraz zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych związanych 
z konserwacją, wymianą, aktualizacją sytemu oraz serwera. 

 Administrator  nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od 
administrującego np. klęski żywiołowe, działania wojenne, awarie łącz telekomunikacyjnych 
lub inne usterki leżące po stronie infrastruktury Klienta. 

 Usługa (w postaci wpisu)  jest płatna. Zakres usługi dokładnie opisany jest w zakładce „dodaj 
ofertę”. 

 Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian Regulaminu bez wcześniejszego 
poinformowania o tym użytkowników. 

 Wszelkie znaki oraz nazwy towarowe firm należą do ich właścicieli, w ogłoszeniach zostały 
zawarte wyłącznie w celach informacyjnych. 

 Chociaż dołożono wszelkich starań, by informacje na tej stronie były jak najbardziej 
prawidłowe, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. 

 Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie 
i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest 
zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Administratorem. 
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Ochrona prywatności 

 Administrator postępuje zgodnie z obowiązującym prawem i chroni prywatność oraz dane 
osobowe Użytkowników. 

 W przypadku formularzy dodawania ofert półkolonii Klient będzie proszony o podanie 
danych adresowych. Wszystkie dane zapisane są w koncie Użytkownika i mogą być dowolnie i 
w każdym momencie aktualizowane. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do 
działania portalu.  

 Wszystkie zebrane przez Administratora dane osobowe (czy to w formularzu rejestracyjnym, 
czy w inny sposób) są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim 
w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. 
U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 

 Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów. 
  Administrator udostępnia funkcję newslettera. Zaprenumerowanie elektronicznego i 

bezpłatnego newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu email 
lub zaznaczenia miasta.  

 Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej newslettera. Adres email jest 
niezbędny do tego, aby można było wysłać danej osobie informacje dotyczące Serwisu. 

 Subskrybent newslettera w każdej chwili ma możliwość rezygnacji z otrzymywania 
newslettera. 

 Wszystkie usługi płatne wiążą się z podaniem danych do wystawienia faktury vat za wybraną 
usługę i tylko w tym celu są wykorzystywane. 

 Niektóre obszary serwisów należących do portalu wakacjezdzieckiem.pl mogą wykorzystywać 
cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w 
sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. 

 Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych. 
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z 
dysku. 

Postanowienia końcowe 

 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

 We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną 
odpowiedzialność za takie działania. 

 Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług prosimy o kierowanie pytań i sugestii 
pod adres: administrator”polkolonie.pl Dołożymy wszelkich starań aby rozwiązać każdą 
problematyczną sytuację. 

 


