
REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO Bonafide 

 

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki korzystania z portalu 

internetowego Bonafide dostępnego pod adresem bonafide.sharemap.org Zwanego dalej 

„Portalem” oraz Aplikacji mobilnej, zwanej dalej „Aplikacją”. 
 

I. ZASADY OGÓLNE 

 

1. Pojęcia używane w treści niniejszego Regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej: 

 

• Administrator Portalu – Bonafide.sharemap.org  
• Aplikacja – oprogramowanie komputerowe (aplikacja mobilna), udostępniane 

Użytkownikowi przez Administratora Portalu, przeznaczone do instalacji na 

posiadanym przez Użytkownika urządzeniu przenośnym i pozwalające na 

korzystanie z Portalu w mobilny sposób, w szczególności na odbieranie oraz 

wysyłanie przez Użytkownika wiadomości innym Użytkownikom lub ich 

upublicznienie.  
• Użytkownik - każda osoba korzystająca z Portalu niezależnie od tego, czy 

działanie to wymaga zalogowania, czy nie. 

• Użytkownik Uczestniczący - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez 

wypełnienie formularza rejestracyjnego i bierze czynny udział w wydarzeniu. 

• Użytkownik Wspierający – Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez 

wypełnienie formularza rejestracyjnego, ale nie bierze czynnego udziału w 

wydarzeniu. 

• Polityka Prywatności - część niniejszego regulaminu regulująca szczegółowo 

kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony 

prywatności stosowanymi wobec Użytkowników. 
 

II. KORZYSTANIE Z PORTALU 

 

1. Portal świadczy na rzecz Użytkowników usługi polegające m.in. na: 

 

• udostępnieniu informacji na temat wydarzeń kulturalnych oraz religijnych, 

odbywających się na terenie całej Polski, w szczególności pieszych pielgrzymek; 

• umożliwieniu korzystania z materiałów zamieszczonych w Portalu orz Aplikacji 

(np. pieśni, planu dnia)   
• udostępnieniu interaktywnej mapy z punktami istotnymi dla danego wydarzenia 

(np. miejsca zbiórek, noclegi); 

• możliwości udostępnienia na mapie aktualnego położenia Użytkownika 

Uczestniczącego; 

• możliwości publikowania przez Użytkownika Uczestniczącego zdjęć, 

komentarzy oraz miejsca pobytu Użytkownika; 

• możliwość oznaczenia miejsc/osób w sytuacji awaryjnej (np. omdlenia); 

• możliwość uczestniczenia przez Użytkownika w ogólnodostępnym chacie;  

• możliwości śledzenia przez Użytkownika Wspierającego położenia Użytkownika 

Uczestniczącego oraz publikowanych przez niego zdjęć oraz komentarzy. 
 

2. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.  
3. Usługi Portalu przeznaczone są dla osób fizycznych, mających co najmniej 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym dla osób pomiędzy 13-tym a 18-



tym rokiem życia nie ubezwłasnowolnionych całkowicie), które przez dokonanie 

rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie zawarły z Usługodawcą umowę o 

świadczenie usług drogą elektroniczną. 



4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Administratora Portalu mieszczącej się 

w Warszawa Plac Konstytucji 6/90C oraz na stronie internetowej. 

Bonfide.sharemap.org/Regulamin w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego 

bezpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu 

teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.  
5. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). 

6. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie 

następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Portalu: 
 

• połączenie z siecią Internet  
• sprzęt komputerowy (hardware) z systemem operacyjnym 

• przeglądarka internetowa 

• konto i adres poczty elektronicznej (e-mail). 

• Urządzenie przenośne, kompatybilne z Aplikacją 

 

4. Użytkownik Uczestniczący ma prawo: 

 

• przeglądać wydarzenia i inne treści zamieszczone w Portalu,  
• Udostępniać zdjęcia oraz komentarze (po uprzedniej weryfikacji przez 

Administratora), 

• Uczestniczyć w chacie, ogólnodostępnym dla wszystkich Użytkowników,  

• oznaczać na mapie swoje aktualne położenie, 

• wysyłać wiadomości do innych Użytkowników, 

• korzystać ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w Portalu, 

• zgłaszać Administratorowi nadużycia. 
 

5. Użytkownik Wspierający ma prawo: 

 

• przeglądać wydarzenia i inne treści zamieszczone w Portalu;  
• odczytywać wiadomości oraz komentarze udostępnione mu przez Użytkownika 

Uczestniczącego; 

• odczytywać informacje o aktualnym położeniu Użytkownika Uczestniczącego, 

udostępnione mu przez Użytkownika Uczestniczącego; 

• odpowiadać na wiadomości wysłane przez Użytkownika Uczestniczącego. 
 

6. Każdy Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: 
 

• przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz pozostałych 

wytycznych obowiązujących w Portalu  
• poszanowania autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw osobistych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)  
• powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych 

Użytkowników 

• zgłoszenia Administratorowi Portalu zauważonych zakłóceń w funkcjonowaniu 

Portalu, problemów i uwag związanych z usługami świadczonymi w ramach 

Portalu. 
 

7. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika ramach udostępnianych 

wiadomości lub zdjęć treści o charakterze bezprawnym, stanowiących naruszenie 



bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w 

szczególności: 
 

• obscenicznych lub wulgarnych,  
• nawołujących do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, 

narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, 

• obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość, 

• propagujących ideologie totalitarne, w szczególności narodowego socjalizmu lub 

komunizmu, oraz kwestionujące fakty historyczne, 

• naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, w tym Usługodawcy, 

a w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, 

prawa autorskie, prawa do wizerunku lub inna dobra osobiste innych osób w tym 

Usługodawcy i Użytkowników,  
• naruszających lub mogących naruszyć prawa do oznaczeń geograficznych, 

znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub 

jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów i usług,  
• promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych, 

• spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego 

funkcjonowania systemu informatycznego Usługodawcy lub innych 

Użytkowników. 
 

8. Użytkownik, który poweźmie wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona za 

pośrednictwem Usług jest niezgodna z prawem lub Regulaminem, może zgłosić ten 

fakt Administratorowi Portalu na adres poczty elektronicznej bonafide@sharemap.org 
 

III. REJESTRACJA W PORTALU 

 

1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny 

w Portalu a następnie aktywuje swoje Konto poprzez link przesłany na podany w 

czasie rejestracji adres e-mail.  
2. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto 

Użytkownika. Użytkownik podczas rejestracji podaje: 
 

• Imię i nazwisko  
• Adres e-mail 

• Numer telefonu 

 

3. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po 

podaniu loginu i hasła.  
4. Podane przez Użytkowników dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. 

5. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta 

oświadcza, że: 
o zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu, w tym Polityki Prywatności; 

o wyraża zgodę na upublicznienie zdjęć, komentarzy oraz wiadomości w  
Portalu;  

o wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Portalu 
przekazanych podczas rejestracji danych osobowych w celu realizacji 
usług dostępnych w ramach Portalu. 



6. Podanie danych osobowych, a także złożenia oświadczeń o których mowa w ust. 5 

powyżej jest dobrowolne, jednakże konieczne w przypadku chęci skorzystania z 

pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Serwisu.  
7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na 

podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób 

potwierdzenia rejestracji 

8. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik może skorzystać z opcji resetu hasła 

podając w tym celu Login Użytkownika lub adres e-mail. 
 

IV. DODAWANIE I EDYCJA INFORMACJI 

 

1. Możliwość dodawania przez Użytkownika Uczestniczącego zdjęć oraz komentarzy na 

Portalu oraz w Aplikacji, jest możliwa po uprzedniej zgodzie oraz weryfikacji treści 

przez Administratora Portalu.  
2. Użytkownik Uczestniczący może zastrzec, że podane informacje, w tym zdjęcia oraz 

położenie Użytkownika będą widoczne wyłącznie dla ograniczonego kręgu 

Użytkowników. 

3. Publikowanie przez Użytkownika informacji w Portalu lub Aplikacji musi być zgodne 

z zasadami obowiązującymi w Portalu. 

4. Administrator Portalu ma prawo usunąć zamieszczone przez Użytkownika informacje 

w przypadku, gdy naruszają zasady Regulaminu. 
 

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

 

1. Użytkownik może przeglądać zasoby Portalu, jak również zamieszczać w nim treści 

zgodnie z dostępnymi funkcjami Serwisu. Zamieszczenie określonych treści przez 

Użytkownika możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik jest uprawniony 

do ich zamieszczania oraz gdy służą mu w tym zakresie wszelkie prawa, w tym w 

szczególności prawa autorskie.  
2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, 

znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Portalu 

stanowią przedmiot praw wyłącznych Portalu lub Użytkowników. 

3. Zabronione jest wykorzystywanie oznaczeń Portalu, w tym charakterystycznych 

elementów grafiki, w ramach innych serwisów internetowych, akcji marketingowych 

czy promocyjnych bez zgody Administratora Portalu.  
4. Wprowadzone przez Użytkownika informacje, staja się własnością Portalu, zatem w 

przypadku usunięcia konta użytkownika, nie ma on prawa domagać się usunięcia 

informacji wprowadzonych przez niego w trakcie kiedy jego konto było aktywne.  
5. Publikując treści na Portalu Użytkownik: 

 
• oświadcza i zapewnia, że jest autorem bądź posiada licencję na publikację 

nadsyłanych przez siebie utworów  
• udziela Portalowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów 

przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach 

eksploatacji:  
o wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową  
o wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy 

utworów 



o publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym do utworów. 
 

VI. DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE 

 

1. Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, 

niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem, propagujących przemoc, 

nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje 

jest zabronione.  
2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. 

W przypadku stwierdzenia przez Administratora Portalu, że Użytkownik dopuszcza 

się takich działań, niezwłocznie usunie profil Użytkownika.  
3. W przypadku, gdy działania Użytkownika lub dostarczone przez niego treści naruszają 

postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre 

obyczaje, negatywnie wpływają na dobre imię Portalu, mogą naruszać prawa innych 

osób, jak również w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność 

Użytkownika w ramach Portalu wymaga dodatkowej weryfikacji danych podanych w 

trakcie rejestracji, Administrator Portalu może: 
o  zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika  
o ograniczyć na czas określony lub nieokreślony uprawnienia powiązane z 

Konta Użytkownika  
o  usunąć lub zablokować niedozwoloną treść 
o uzależnić korzystanie z Serwisu od potwierdzenia przez Użytkownika jego 

wiarygodności innymi dowodami.  
4. Skorzystanie przez Portalu z powyższych uprawnień nie wyłącza pełnej 

odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dokonującego naruszenia wobec 

Portalu oraz innych Użytkowników. 
 

VII. APLIKACJA MOBILNA 

 

1. Administrator Portalu udostępnia Użytkownikom Aplikację mobilną, przy pomocy, 

której mogą korzystać z usług Portalu, na zasadach określonych w Regulaminie.  
2. Korzystanie z Aplikacji wymaga urządzenia przenośnego z dostępem do sieci Internet, 

wyposażonego w zgodny system operacyjny Android. Informacje o zgodnych 

wersjach systemu Android udostępniane są wraz z Aplikacją w internetowym sklepie 

z aplikacjami Google Play 

3. Administrator Portalu dokłada należytej staranności w celu zapewnienia poprawnego 

działania Aplikacji, niemniej jednak nie może zagwarantować wszystkim 

Użytkownikom właściwego działania Aplikacji ze względu na różnorodne możliwości 

indywidualnej konfiguracji urządzeń przenośnych oraz możliwości interakcji różnych 

aplikacji zainstalowanych na urządzeniu przenośnym.  
4. Administrator Portalu informuje, że rozpowszechnia Aplikację wyłącznie przez jej 

udostępnienie w internetowych sklepach z aplikacjami Google Play. Korzystanie z 

Aplikacji pobranej z innego źródła wiąże się z ryzykiem naruszenia jego integralności 

oraz połączenia ze szkodliwym oprogramowaniem, co stanowi zagrożenie dla 

bezpieczeństwa Użytkownika.  
5. Użytkownicy Aplikacji mogą korzystać z tych samych usług jak Użytkownicy Portalu. 



 

 

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych 

 

6. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) w  
odniesieniu do Państwa danych osobowych jest Sharemap Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawa Plac Konstytucji 6/90C (dalej Administrator). 
 

7. Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: 

 

• imię, nazwisko,  
• numer telefonu,  
• adres e-mail  
• dane dotyczące lokalizacji (dane GPS)  
• datę urodzenia 

 
8. Administrator przetwarza podane przez dane osobowe w celu niezbędnym do 

korzystania z Portalu oraz Aplikacji, w szczególności założenia konta oraz 

udostępnienia pozostałych funkcji Aplikacji, a także dochodzenia roszczeń. Podanie 

tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z 

Aplikacji i jej funkcji, w tym możliwości przekazania innym Użytkownikom: 
 

• Zdjęć  
• Informacji o aktualnym położeniu Użytkownika  
• Wiadomości tekstowych  
• Komentarzy 

 

 

9. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

Rozporządzenia.  
10. Zgoda na przekazanie danych lokalizacji w systemie GPS wyrażona jest za 

pośrednictwem systemu operacyjnego urządzenia końcowego Użytkownika. 

11. Przetwarzanie zbieranych danych osobowych jest niezbędne do realizacji usług 

Portalu oraz Aplikacji i jej funkcji. 

12. Ponadto, Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe w postaci imienia, 

numeru telefonu, adresu e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni 

własnych usług. W każdej chwili Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec takiego 

przetwarzania, co spowoduje natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania przez 

Administratora danych osobowych w tym celu. 
13. Przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, numeru telefonu, adresu e-mail w 

celach marketingowych realizowanych przez inne podmioty może odbywać się jedynie za 

zgodą Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Podanie danych 

osobowych w tych celach jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te 

dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania zgody. 



14. Administrator wykorzystuje także informacje zawarte w plikach cookies w celach 

analitycznych. Dostarczają one danych o aktywności Użytkownika w ramach 

korzystania z Portalu oraz Aplikacji. Korzystanie z plików cookies odbywa się na 

podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć pliki cookies 

poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.  
15. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania w rozumieniu przepisów Rozporządzenia. 

16. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji 

świadczonych usług, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z 

wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów 

podatkowych. 
17. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres 

niezbędny do celu przetwarzania lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.  
18. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingu bezpośredniego 

Administratora, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny 

do celu przetwarzania lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.  
19. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, 

Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu 

przetwarzania lub do wycofania zgody. Po upływie tych okresów dane osobowe 

zostaną usunięte. 
 
2. Prawa osoby, której dotyczą dane 

 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do: 

 

• uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on dane osobowe 

Użytkownika, 

• prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od 

Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii 

przetwarzanych danych osobowych,  
• informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są 

ujawniane,  
• planowanym okresie przechowywania danych osobowych,  
• źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą,  
• informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych 

zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie.  
• uzyskania kopii danych. 

 
2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo 

żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania.  
3. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy Rozporządzenia. 
 
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 



1. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji 

usługi, podanie tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu 

przez zgody na przetwarzanie podanych danych.  
2. Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką, poprzez 

zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. W takim przypadku Użytkownik wyraża 

zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie 

danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody. 

3. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, 

w jaki zgoda została ona udzielona, tj. poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka 

wyboru lub wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody. 

4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
4. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych 

 

1. w celu realizacji i rozliczania usługi Portalu, Administrator będzie przekazywał dane 

osobowe Użytkownika następującym odbiorcom: 
 

• dane dotyczące lokalizacji (współrzędne GPS adresu odbioru) będą 

przekazywane innym Użytkownikom Zarejestrowanym w Portalu (w 

zależności od wyboru Użytkownika – wszyscy Użytkownicy Portalu lub 

wybrany przez Użytkownika krąg); 

• dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu będą 

przekazywane Użytkownikom, do których została skierowana wiadomość (w 

zależności od wyboru Użytkownika – wszyscy Użytkownicy Portalu lub 

wybrany przez Użytkownika krąg).  
• Zdjęcia oraz komentarze będą przekazywane innym Użytkownikom 

Zarejestrowanym w Portalu (w zależności od wyboru Użytkownika – wszyscy 

Użytkownicy Portalu lub wybrany przez Użytkownika krąg) 
 

2. Administrator korzysta również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w 

imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, 

dostawców usług poczty elektronicznej, dostawców systemów do marketingu i 

wysyłki wiadomości email, analizy ruchu w serwisach, analizy skuteczności kampanii 

marketingowych, wspierania funkcjonalności konta. Przekazanie danych może jednak 

służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich 

podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których 

dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na 

podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorem. Podmioty te przestrzegają 

wytycznych Administratora i podlegają prowadzonym przez niego audytom.  
3. Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich 

uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie 

zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb 

toczącego się postępowania karnego). 

4. Ponadto, w związku z korzystaniem przez Administratora z usług Google, dane mogą 

być przekazywane poza obszar EOG. Gwarancje zapewnienia odpowiedniego stopnia 

ochrony wnikają z zobowiązań do stosowania standardowych klauzul umownych 

przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa podmiotu w programie Tarcza 

Prywatności (Privacy Shield), ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji 



(UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej 

przez Tarczę Prywatności UE-USA. 
 

5. Bezpieczeństwo danych osobowych 

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym 

stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym 

ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich, przed niedozwolonym lub 

niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, nieautoryzowaną 

zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.  
2. Podczas pobierania danych osobowych w ramach rejestracji konta w Aplikacji, ich 

transmisja odbywa za pomocą szyfrowanego połączenia SSL. 
 
6. Dane kontaktowe 

 

1. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania 

danych osobowych, należy kierować mailowo na adres: bonafide@sharemap.org lub 

pisemnie na adres Warszawa Plac Konstytucji 6/90C  
2. Mogą również Państwo skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem 

Ochrony Danych: Adam Klimczak, adres e-mail: adam.klimczak@kancelariakww.pl 
 

IX. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz 

sposobu działania Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne 

roszczenia względem Portalu.  
2. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za: 

 
• jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub 

odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną 

awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu  
• przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych 

(konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu 

• opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób 

trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów 

(np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu 

• szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej (w szczególności strajków, 

wojny, powodzi, pożaru itp.) 

• szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, 

takimi jak włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu 

Użytkownika 

 

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji 

umieszczonych w Portalu przez Użytkownika. 
 

4. Administrator zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług 

odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje  
i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu informacje i materiały nie są 



objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy 

użyteczności. 
 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownikowi będącemu konsumentem 

przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy 

zawartej na odległość, mającej za przedmiot usługi Portalu, w terminie 14 dni od daty 

jej zawarcia.  
2. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien 

poinformować Administratora Portalu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Za 

poinformowanie o takiej decyzji uważane jest w szczególności odinstalowanie 

Aplikacji, dokonane w okresie wskazanym w ustępie poprzedzającym. Użytkownik 

może również odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia 

przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Administratora Portalu, 

wskazanych w Regulaminie, na przykład wysyłając stosowne oświadczenie listownie 

lub pocztą elektroniczną na adres bonafide@sharemap.org W celu skorzystania z 

prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza 

odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 

Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe. 

3. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w ust. 1. powyżej, 

wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego 

Zamawiającemu uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy. 

4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Użytkownik powinien 

samodzielnie usunąć Aplikację z posiadanego urządzenia przenośnego. 

5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje 

Użytkownikom niebędącymi konsumentami. 
 

XI. REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług Portalu lub Aplikacji mogą być 

przesyłane na adres poczty elektronicznej bonafide@sharemap.org lub pisemnie, na 

adres Warszawa Plac Konstytucji 6/90Cz dopiskiem na kopercie „Reklamacja”).  
2. Reklamacje będą rozpatrywane wedle kolejności ich wpływu, nie później jednak niż w 

terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. 

3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa oraz postanowień Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe 

Użytkownika i opis problemu.  
4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Administrator Portalu poinformuje osobę 

wnoszącą reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja zostanie przesłana na 

adres poczty elektronicznej albo na adres podany w reklamacji (w zależności od 

sposobu złożenia reklamacji). 
 

XII. SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZPATRYWANIA SPORÓW 

 

1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. w następujący sposób: 



• zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy 

Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej 

umowy;  
• zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o 

wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia 

sporu między Użytkownikiem a Administratorem Portalu. 

• korzystając z unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution – 

Internetowe rozstrzyganie sporów), dostępnej pod adresem internetowym: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta 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 adresem http://www.uokik.gov.pl. 
 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały 

przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.  
2. W razie sporów związanych z interpretacją lub wykonywaniem postanowień 

niniejszego Regulaminu, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd 

powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów. 

3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez 

konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się 

obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale „Regulamin”.  
4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z 

nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane. 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w portalu. 
 
 

 

Załącznik 
 

Wzór odstąpienia od Umowy 
 
 

 

______________________ 
 

(data i miejscowość) 
 

 

Miasto: Warszawa 
 

Kod pocztowy: 00-550 
 

Ulica:  Plac Konstytucji 6/90C 



 

Ja___________________________________ (należy wskazać dane osobowe Użytkownika, adres do 

korespondencji oraz login) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie 

usług w ramach Portalu. Data zawarcia umowy to _____________________ (należy wskazać  
datę założenia Konta w Serwisie) 
 
 
 

 

_____________________ 
 

(własnoręczny podpis) 


