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REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI

AFAST! POWIEDZ TO
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji
AFAST! POWIEDZ TO przez jej Użytkowników, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności. Aplikacja
AFAST! POWIEDZ TO chroniona jest przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi
właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami polskiego prawa. Korzystanie z Aplikacji AFAST! POWIEDZ TO
możliwe jest na warunkach licencyjnych określonych w Regulaminie.

1) O NAS
1.

2.

Właścicielem Aplikacji AFAST! POWIEDZ TO jest FUNDACJA SALUS PUBLICA z siedzibą w Krakowie (adres
siedziby i adres do doręczeń: ul. św. Marka 6/1, 31-012 Kraków); wpisana do Rejestru Stowarzyszeń
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334305; sąd rejestrowy, w którym przechowywana
jest dokumentacja fundacji: Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6762403194; REGON: 120986100 oraz adres poczty elektronicznej:
saluspublicapolska@gmail.com.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji AFAST! POWIEDZ TO przez jej Użytkowników,
w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności.

2) DEFINICJE
1.

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. APLIKACJA AFAST! POWIEDZ TO, APLIKACJA INTERNETOWA – Aplikacja (oprogramowanie na
urządzenia mobilne wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu
Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część, jak również program komputerowy
w rozumieniu Prawa autorskiego) wspomagająca rehabilitację osób z afazją.
b. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
c. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Aplikacji, umożliwiający utworzenie Konta
Użytkownika.
d. FORUM – Usługa Elektroniczna, forum internetowe dostępne w Aplikacji, umożliwiające
korzystającym z niego Usługobiorcom prowadzenie dyskusji, wymianę poglądów i opinii oraz
wzajemną pomoc związaną z tematyką Aplikacji.
e. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
f. KONTO UŻYTKOWNIKA – Usługa Elektroniczna dostępna w Aplikacji, będąca oznaczonym
indywidualną nazwą (adres poczty elektronicznej) i hasłem zbiorem zasobów, informacji
i funkcjonalności Usługodawcy umożliwiającym korzystanie z Aplikacji. Opis funkcjonalności i usług
dostępnych w ramach Konta Użytkownika wskazany jest na stronach Aplikacji.
g. POLITYKA PRYWATNOŚCI – załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu określający politykę
prywatności korzystania z Aplikacji.
h. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.
U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
i. REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji AFAST! POWIEDZ TO.
j. URZĄDZENIE – urządzenie elektroniczne lub komputer Użytkownika, mogące być objęte albo objęte
działaniem Aplikacji.
k. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Aplikacji.
l. USŁUGODAWCA – FUNDACJA SALUS PUBLICA z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do
doręczeń: ul. św. Marka 6/1, 31-012 Kraków); wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000334305; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest
dokumentacja fundacji: Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6762403194; REGON: 120986100 oraz adres poczty
elektronicznej: saluspublicapolska@gmail.com.
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m. UŻYTKOWNIK/USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca albo zamierzająca korzystać
z Aplikacji.

3) O APLIKACJI AFAST! POWIEDZ TO
1.

2.

Aplikacja AFAST! POWIEDZ TO jest bezpłatną aplikacją internetową, która wspomaga rehabilitację osób
z afazją, a także daje chorym możliwość efektywnego spędzenia czasu pomiędzy wizytami
logopedycznymi. Korzystanie z niej jest możliwe w dowolnym miejscu i czasie, a jedynym warunkiem jest
posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu. Aplikacja kierowana jest zarówno do terapeutów
(logopedów), pacjentów, jak i ich opiekunów. Z usługi korzystać można po założeniu konta, jak również
bez konieczności jego zakładania. Podstawowym celem aplikacji jest rehabilitacja osób, które w wyniku
uszkodzeń struktur mózgowych utraciły zdolność mowy. Wprowadza ona innowacyjny sposób rehabilitacji
oparty na wykorzystaniu wszystkich zmysłów pacjenta w celu uruchomienia wielu obszarów mózgu
podczas wykonywania ćwiczeń. Dzięki analizie tempa i efektywności wykonywanych ćwiczeń, a także
sugerowaniu zmian harmonogramu zadań w trakcie trwania rehabilitacji, logopedzi prowadzący chorych
mają możliwość dostosowania rehabilitacji do konkretnych zaburzeń chorego. Aplikacja umożliwia także
modyfikację poziomu ilościowego i jakościowego wykonywanych ćwiczeń, zależnie od efektów wykonanej
pracy oraz subiektywnej oceny zbliżonych ćwiczeń, zarówno przez pacjenta, jak i na podstawie danych
zebranych od innych użytkowników.
Powstanie aplikacji było możliwe dzięki finansowaniu w ramach konkursu INNOWACJE SPOŁECZNE
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Usługodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie Aplikacji.

4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI AFAST! POWIEDZ TO
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób zgodny
z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich
i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany
jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z Aplikacji: (1) komputer,
laptop lub inne urządzenie multimedialne (np. tablet) z aktywnym dostępem do Internetu;
(2) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyżej lub Internet Explorer w wersji 10.0
i wyżej, Opera w wersji 12.0 i wyżej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyżej, Safari w wersji 5.0 i wyżej,
Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyżej; (3) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
(4) posiadanie przez osobę zakładającą Konto Użytkownika adresu poczty elektronicznej oraz dostępu do
poczty elektronicznej.
Korzystać z Aplikacji na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
Użytkownik może korzystać w Aplikacji zgodnie z jej z przeznaczeniem. Szczegółowy opis funkcjonalności
Aplikacji i zasad jej działania dostępny jest w Regulaminie, instrukcji użytkowania Aplikacji i na stronie
internetowej projektu.
Korzystanie z Aplikacji i jej funkcjonalności przez Użytkowników jest bezpłatne.
Dostęp do funkcjonalności Aplikacji uzależniony jest od tego, z jakiego rodzaju Konta korzysta Użytkownik
Aplikacji (pacjent, logopeda bądź opiekun osoby chorej).

5) WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI
1.
2.

3.

Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej pod adresem http://afast.pl/.
Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że koszty transmisji danych podczas korzystania
z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie, na podstawie umowy zawartej
z podmiotem świadczącym tego typu usługi.
Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji jest uprzednie wejście na stronę Aplikacji. Z Aplikacji
można korzystać zarówno po założeniu Konta i zalogowaniu, jak również bez konieczności zakładania
Konta i logowania. Korzystanie z Aplikacji po założeniu Konta umożliwia Użytkownikowi korzystanie
z większego zestawu funkcjonalności. Korzystając z Aplikacji bez zakładania Konta, Użytkownik uzyskuje
dostęp tylko do ograniczonych funkcjonalności (predefiniowane programy terapii).
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4.

5.

6.
7.
8.

9.

Korzystanie z Aplikacji możliwe jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili i bez
podania przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez zamknięcie strony internetowej, na której
jest ona dostępna.
Utworzenie Konta za pomocą Aplikacji możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kroków przez
Użytkownika: (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji; (2) kliknięciu pola akcji - w tym momencie jest
zawierana umowa o korzystanie z Aplikacji pomiędzy FUNDACJĄ SALUS PUBLICA i Użytkownikiem.
W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika (logopedę bądź opiekuna osoby
z afazją) adresu poczty elektronicznej w celu wygenerowania danych logowania do konta pacjenta.
Użytkownik ma możliwość na bieżąco aktualizować swoje dane podane w ramach Konta w razie ich
zmiany.
FUNDACJA SALUS PUBLICA zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, gdy Użytkownik mimo
wezwania ze strony FUNDACJA SALUS PUBLICA z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin.
Zawieszenie Konta Użytkownika może nastąpić na czas określony wskazany przez FUNDACJĘ SALUS
PUBLICA lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta Użytkownik obowiązany jest podjąć działania
mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować
o tym niezwłocznie FUNDACJĘ SALUS PUBLICA. FUNDACJA SALUS PUBLICA odwiesza Konto niezwłocznie
po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych.
FUNDACJA SALUS PUBLICA w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych
i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie
z Aplikacji z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.

6) FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE W APLIKACJI INTERNETOWEJ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Korzystać z Aplikacji Internetowej na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
Usługobiorca może korzystać w Aplikacji Internetowej z następujących Usług Elektronicznych:
a. Ćwiczenia multimedialne
b. Konto
c. Forum
d. Kontakt za pośrednictwem komunikatora
e. Udostępnianie zdjęć logopedzie prowadzącemu terapię
f. Możliwość konfiguracji terapii
Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie.
Korzystanie z funkcjonalności takich jak Ćwiczenia multimedialne, Konto, Forum, Kontakt za
pośrednictwem komunikatora czy udostępnianie zdjęć możliwe jest dla każdego Użytkownika Aplikacji.
Możliwość konfiguracji terapii dostępna jest tylko dla Użytkownika Aplikacji będącego terapeutą.
Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Użytkowników jest bezpłatne.

7) REKLAMACJE DOTYCZĄCE APLIKACJI
1.
2.

3.

Reklamacje związane z działaniem Aplikacji Internetowej i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć
na przykład za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: reklamacje@afast.pl).
Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz parametrów urządzenia, na
którym wystąpiła, w tym wersję i rodzaj przeglądarki internetowej; (2) roszczenie; (3) danych
kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na
skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8) KONTAKT Z NAMI
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z FUNDACJĄ SALUS PUBLICA jest formularz kontaktowy
na stronie Aplikacji Internetowej oraz poczta elektroniczna (e-mail: reklamacje@afast.pl), za pośrednictwem
których można wymieniać z FUNDACJĄ SALUS PUBLICA informacje dotyczące korzystania z Aplikacji.
Użytkownicy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.
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9) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami
i zawieranych przez nich umów na odległość z FUNDACJĄ SALUS PUBLICA.
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach
Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik nr 2 do przedmiotowego Regulaminu.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia są
nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (3) o dostarczanie treści cyfrowych,
które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Z zastrzeżeniem pkt. 12.5 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14
dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem
wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi odpłatnej, której wykonywanie – na
wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania ma obowiązek
zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy
o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
Oświadczenia kierowane do FUNDACJI SALUS PUBLICA można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi
podanymi w załączniku nr 2 do Regulaminu.

10) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1.
2.

3.

Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4
poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa
rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia
regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001,
nr 113, poz. 1214).
 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25
ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury
mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest
w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej.
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4.

Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są mailowo przez
Konsumenckie Centrum E-porad pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz przez
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów pod numerem infolinii
konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00).
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi
dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11) PRAWA AUTORSKIE, LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI
1.

2.

3.

4.
5.

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji jako całości oraz jej poszczególnych
elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do
FUNDACJI SALUS PUBLICA lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa
Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji
obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.
Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik
nie ma prawa kopiować Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie
wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć,
odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod
źródłowy Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
Użytkownik korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji.
Użytkownikowi udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – nieodpłatna,
niezbywalna, ważna na całym Świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji
w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem
i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw
autorskich i własności intelektualnej FUNDACJI SALUS PUBLICA, innych Użytkowników oraz osób
i podmiotów trzecich.
Licencja jest udzielana w momencie zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji i na czas jej obowiązywania.
Znaki handlowe FUNDACJI SALUS PUBLICA oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

3.

Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
Zawartość Aplikacji Internetowej, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi,
filmami, ilustracjami, dźwiękami i oprogramowaniem jest własnością FUNDACJI SALUS PUBLICA. Treści te
są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za
wyraźną zgodą FUNDACJI SALUS PUBLICA.
FUNDACJA SALUS PUBLICA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych usług w ramach Aplikacji –
w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym
(np. korzystanie z Aplikacji) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane
wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został
prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowałaby
wprowadzeniem jakichkolwiek opłat, Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od
umowy.
b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż
umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych
Użytkowników będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu,
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w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na takie już zawarte, realizowane lub
wykonane umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt pod wskazanym na wstępie
adresem.

Zapraszamy do współpracy,
FUNDACJA SALUS PUBLICA
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Załącznik numer 1 do Regulaminu
POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI

AFAST! POWIEDZ TO
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady
dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji.

1) O NAS
1.

2.

Właścicielem Aplikacji AFAST! POWIEDZ TO jest FUNDACJA SALUS PUBLICA z siedzibą w Krakowie (adres
siedziby i adres do doręczeń: ul. św. Marka 6/1, 31-012 Kraków); wpisana do Rejestru Stowarzyszeń
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334305; sąd rejestrowy, w którym przechowywana
jest dokumentacja fundacji: Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6762403194; REGON: 120986100 oraz adres poczty elektronicznej:
saluspublicapolska@gmail.com (dalej jako: „FUNDACJA SALUS PUBLICA” lub „Administrator”).
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas
korzystania z Aplikacji przez jej Użytkowników.

2) POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.

4.

FUNDACJA SALUS PUBLICA dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem;
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Niniejsza Polityka Prywatności Aplikacji ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem
obowiązków dla Użytkowników Aplikacji.
Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą
(np. FUNDACJA SALUS PUBLICA, Aplikacja Internetowa) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą
w Regulaminie Aplikacji oraz na stronie internetowej FUNDACJI.
Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych
osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002
Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3) CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1.
2.

3.

4.

5.

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez FUNDACJA SALUS PUBLICA wynika
z działań podejmowanych przez Użytkownika w Aplikacji.
Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez FUNDACJA SALUS PUBLICA:
a. zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Aplikacji,
b. możliwość udostępniania zdjęć logopedzie prowadzącemu terapię.
FUNDACJA SALUS PUBLICA może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających
ze Aplikacji: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy, adres gabinetu/ ośrodka,
dane logowania do komunikatora, a także – jeżeli wymaga tego korzystanie z Aplikacji – inne dane
niezbędne do jej realizacji wskazane podczas korzystania z Aplikacji.
Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i
realizacji umowy o korzystanie z Aplikacji. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych
wskazany jest uprzednio w ramach Aplikacji oraz w jej Regulaminie.
FUNDACJA SALUS PUBLICA przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem Aplikacji
(np. ilość Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Aplikacji. Dane te mają charakter
zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Aplikacji.
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FUNDACJA SALUS PUBLICA nie udostępnia danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim.

4) COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
1.

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane
przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej z Aplikacji (np. na karcie pamięci smartfona).
Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez
korzystających z Aplikacji w następujących celach:
a.
b.
c.
d.

e.

identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Aplikacji i pokazywania, że są zalogowani;
zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Aplikacji;
zapamiętywania danych z wypełnianych Formularza Rejestracji, ankiet lub danych logowania do
Aplikacji;
dostosowywania zawartości strony Aplikacji do indywidualnych preferencji Użytkownika
(np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony
Aplikacji;
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Aplikacji.

3.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za
pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć
(np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku
jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Aplikacji (przykładowo niemożliwym może okazać
się przejście ścieżki Formularza Rejestracji).

4.

Ustawienia przeglądarki w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie
z plików Cookies przez Aplikację – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez
ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić
ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego
usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki
internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

6.



w przeglądarce Chrome



w przeglądarce Firefox



w przęglądarce Internet Explorer



w przeglądarce Opera



w przeglądarce Safari



w przeglądarce Microsoft Edge

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem
Aplikacji do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Aplikacją. Dane te mają charakter
zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Aplikacji. Dane te
nie są ujawniane osobom trzecim.

5) PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1.

2.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w ramach Aplikacji oraz w Regulaminie Aplikacji danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji
umowy o korzystanie z Aplikacji skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, której jest
stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

6) PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH
POPRAWIANIA
1.
2.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze
danych FUNDACJI SALUS PUBLICA, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
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jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są
już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z FUNDACJĄ SALUS
PUBLICA poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres FUNDACJI
SALUS PUBLICA wskazany na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

7) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Aplikacja może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. FUNDACJA SALUS PUBLICA namawia,
by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka
prywatności dotyczy tylko Aplikacji.
2. FUNDACJA SALUS PUBLICA stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Załącznik numer 2 do Regulaminu
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK
NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
FUNDACJA SALUS PUBLICA
ul. św. Marka 6/1, 31-012 Kraków
saluspublicapolska@gmail.com
–
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
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