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REGULAMIN ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

DEFINICJE 

1. Akcja – przedsięwzięcie organizowane przez Beneficjenta Akcji, stanowiące realizację celów statutowych 
Beneficjenta Akcji, tj. w szczególności polegające na zainicjowaniu procesów lasotwórczych lub działań 
ochronnych lasów, na określonym w porozumieniu z Organizatorem Przedsięwzięcia obszarze; 

2. Beneficjent Akcji – Fundacja Las na Zawsze z siedzibą przy ulicy Pańskiej 98/102, 00-837 Warszawa, 
wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego w Warszawie pod nr KRS 0000804844 posiadającą nr REGON: 384410460 oraz numer NIP: 
5213877161 

3. Konsument – osoba będąca konsumentem w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. 
4. Konto – konto użytkownika w systemie Radia 357 (bezpłatne założenie konta jest możliwe pod adresem 

https://radio357.pl/, na warunkach tam określonych. 
5. Organizator Przedsięwzięcia – podmiot odpowiedzialny za umożliwienie Użytkownikom przekazanie 

środków na rzecz Beneficjenta Akcji w całości związane na cele Akcji - 357 spółką z ograniczona 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-647 Warszawa, ul. Słowackiego 19a,  
01-592 Warszawa, NIP: 7010998771, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000862598 

6. Płatność – usługa płatności drogą elektroniczną świadczona z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia 
dostarczonego przez podmiot trzeci, będącego administratorem portalu easycard.pl, narzędzia 
internetowego umożliwiającego dokonywanie płatności elektronicznych; Płatność dokonywana będzie na 
rachunek bankowy Organizatora Przedsięwzięcia, który na podstawie Umowy przechowania, przekażę 
wpłacone przez Użytkowników środki pieniężne na cele związane z Akcją; Użytkownik określa 
każdorazowo wartość Płatności, z tym zastrzeżeniem, że minimalna wartość Płatności wynosi 8 zł, a inne 
dopuszczalne wartości Płatności stanowią wielokrotność liczby 8 i są wyrażone w polskich złotych (PLN); 

7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania przez Użytkowników Płatności na 
rzecz realizacji Akcji; Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem: https://las.radio357.pl oraz  
w siedzibie Organizatora Przedsięwzięcia. 

8. Umowa przechowania – umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem Akcji, a Organizatorem Akcji, 
stanowiąca umowę przechowania, na podstawie której Organizator Akcji zobowiązany jest do przekazania 
środków wpłaconych przez Użytkowników na cele związane z realizacją Akcji przez Beneficjenta Akcji  
i wyłączone jest dowolne rozporządzanie przez Organizatora Akcji środkami uzyskanymi z Płatności.  

9. Użytkownik – każda osoba, która wyraziła chęć dokonania Płatności, spełniająca jednocześnie wszystkie 
wymagania formalne wskazane w niniejszym Regulaminie, 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin usługi świadczonej przez Organizatora Przedsięwzięcia drogą 
elektroniczną, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. Na podstawie Regulaminu Organizator Przedsięwzięcia świadczy na rzecz Użytkowników usługę 
polegającą na umożliwieniu przekazania środków na realizację Akcji przez Beneficjenta Akcji. Środki 
składające się na Płatność nie mogą być dowolnie rozporządzane przez Organizatora Przedsięwzięcia 
Organizator Przedsięwzięcia przekaże Beneficjentowi środki stanowiące sumę Płatności Użytkowników  
w sposób i na zasadach określonych szczegółowo w umowie pomiędzy Organizatorem Przedsięwzięcia  
i Beneficjentem Akcji, w szczególności Umowie przechowania, z zastrzeżeniem przeznaczenia środków 
pochodzących z Płatności na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie Akcji.  

3. Usługa świadczona przez Organizatora Przedsięwzięcia na rzecz Użytkownika świadczona są 
nieodpłatnie. 

https://radio357.pl/
https://las.radio357.pl/
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4. Usługa jest świadczona począwszy od dnia 26 września 2022 r. do chwili dokonania przez Użytkowników 
Płatności o łącznej wartości pozwalającej na realizację Akcji lub do chwili ogłoszenia przez Organizatora 
Przedsięwzięcia zakończenia Akcji i uniemożliwienia dokonywania Płatności.  

WARUNKI DOKONANIA PŁATNOŚCI  

1. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych. 

2. Dodatkowymi warunkami dokonania Płatności jest łączne spełnienie przez Użytkownika następujących 
warunków:  

a. zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu oraz regulaminu płatności dostępnego na 
stronie internetowej administratora płatności, tj. https://www.easycart.pl/, 

b. posiadanie konta użytkownika w systemie Radia 357 (bezpłatne założenie konta jest możliwe 
pod adresem https://radio357.pl/), 

c. udostępnienie danych osobowych niezbędnych do wykonania postanowień niniejszego 
Regulaminu; dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszego Regulaminu niezbędne jest 
w szczególności podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych: imię i nazwisko, 
adres mailowy, numer telefonu. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Dodatkowo do dokonania Płatności niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz aktywne 
konto e-mail. 

4. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora 
telekomunikacyjnego. 

5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Płatności zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami 
współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do 
formularza niezbędnego do dokonania Płatności jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. 

6. Prowadzenie Konta na rzecz Użytkownika ma charakter nieodpłatny. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUGI PŁATNOŚCI 

1. Umowa zostaje zawarta w momencie złożenia przez Użytkownika oświadczenia o deklarowanej kwocie 
wsparcia Akcji, zamówienia przez EasyCart (kliknięcie przycisku „Płacę” lub innego o podobnym 
znaczeniu). 

2. Każdy z Użytkowników uprawniony jest do wielokrotnego dokonywania Płatności. 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 

1. Reklamacje dotyczące usługi Płatności lub Akcji, Użytkownik powinien kierować w terminie 14 dni od dnia 
dokonania Płatności, w formie pisemnej lub elektronicznej – na adres siedziby Organizatora 
Przedsięwzięcia wskazany w niniejszym Regulaminie lub na adres poczty elektronicznej: 
dziendobry@radio357.pl w temacie wpisując „Płatność LAS NA ZAWSZE”. 

2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 powyżej lub/i złożone przez osoby 
niebędące Użytkownikami nie będą rozpatrywane.   

3. Reklamacje powinny zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą składającą reklamację, 
opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie wraz z uzasadnieniem. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Przedsięwzięcia w terminie 30 dni od daty wpłynięcia 
reklamacji. 

5. Odpowiedź na reklamację Uczestnika zostanie udzielona w takiej samej formie w jakiej została zgłoszona 
reklamacja.    

6. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod 
dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności: 

a. Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji 
Handlowej lub 

b. Miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów lub 
c. Platformy ODR, dostępnej pod adresem: europa.eu/odr 

https://radio357.pl/
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d. Inne uprawnione podmioty wpisane do rejestru dostępnego pod adresem: 
http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator Przedsięwzięcia.  
2. Informacja określająca zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgodna z Polityką 

Prywatności Organizatora Przedsięwzięcia znajdującą się pod adresem https://radio357.pl/polityka-
prywatnosci. Zmiana Polityki Prywatności, o której mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany 
Regulaminu i może być dokonana przez Organizatora w każdym czasie, w określonych sytuacjach 
opisanych w tej Polityce Prywatności lub na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wykonanie Płatności jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu  oraz wyrażaniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich 
czynności związanych z Płatnością i realizacją Akcji. 

2. Organizator Przedsięwzięcia uprawniony jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, pod 
warunkiem uprzedniego poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach, za pośrednictwem 
wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do Konta Użytkownika, przed planowaną zmianą. 

3. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie 
przyjmuje się, że akceptuje je. 

4. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy 
z chwilą wejścia w życie zmian Regulaminu. W tym celu Użytkownik powinien wysłać wiadomość o braku 
akceptacji zmian Regulaminu na adres e-mail Organizatora Przedsięwzięcia, wskazany w niniejszym 
Regulaminie. 

5. Za ważne przyczyny wypowiedzenia lub zmiany Regulaminu uznaje się: 

− Dostosowanie usług, o których mowa w Regulaminie do przepisów prawa mających na nie wpływ, 
− Zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym, mających wpływ na 

świadczenie usług, 
− Poprawę funkcjonalności usług, o których mowa w Regulaminie lub działania zmierzające do 

zwiększenia konkurencyjności usług, 
− Poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług, 
− Zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi 

infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia usług, o których mowa  
w Regulaminie. 

6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

INFORMACJA ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

I DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH 

  

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika (dalej: „Administrator”) jest: 
a. 357 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem:  

ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000862598, NIP: 7010998771, REGON: 387190897, 
kapitał zakładowy w wysokości 7 500,00 zł. 

http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html
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b. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres 
siedziby przedsiębiorstwa wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod 
adresem: dziendobry@radio357.pl.  

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) oraz. f) RODO, tj.  
a. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 
- tut. przetwarzanie jest niezbędne dla rozstrzygnięcia Konkursu oraz przekazanie Nagrody; 

b. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią - przeprowadzenie 
Konkursu z wykorzystaniem radiowych środków nadawczych. 

3. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika są pracownicy oraz osoby (w tym osoby prawne) 
współpracujące z 357 na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej, między innymi w obszarach 
działalności doradczej, w tym w szczególności w zakresie obsługi księgowej, informatycznej, prawnej. 

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika w zakresie udostępnionego 357 wizerunku może być 
nieograniczona liczba osób, w związku z umieszczeniem wizerunku na stronach internetowych lub 
stronach mediów społecznościowych zarządzanych i administrowanych przez 357 oraz w sposób 
wynikający z odrębnych Pana/Pani oświadczeń, zgód, porozumień, umów. 

5. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika w zakresie, w jakim otrzymał dane osobowe 
bezpośrednio od Uczestnika w trakcie zgłoszenia do Konkursu, tj. imię i nazwisko, adres mailowy, numer 
telefonu. 

6. 357 nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych Uczestników, ani danych osobowych 
dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa,  
o których mowa w artykule 9 i 10 RODO. 

7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami,  
w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą. 

8. Dane osobowe Uczestnika będą przez 357 przetwarzane przez okres niezbędny w związku  
z przeprowadzeniem Konkursu przez 357. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Uczestnikowi prawo do: 
a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 
b. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, 
c. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych – nie dotyczy danych, których 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z odrębnych ustaleń 
Uczestnika z 357 oraz w zakresie w jakim wynika to z odrębnych przepisów powszechnie 
obowiązujących, 

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
f. przenoszenia danych osobowych, 
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Dodatkowo, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Uczestnikowi 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie - nie dotyczy danych, których 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z odrębnych ustaleń Uczestnika  
z 357 oraz w zakresie w jakim wynika to z odrębnych przepisów powszechnie obowiązujących, 

11. Z praw wskazanych w pkt 9 powyżej można skorzystać poprzez: 
a. kontakt e-mailowy pod adresem: dziendobry@radio357.pl;  
b. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby 357 wskazany w niniejszej 

informacji. 
12. 357 nie podejmuje  w oparciu o dane osobowe Uczestników, zautomatyzowanych decyzji, w tym nie 

dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

14. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami 
związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej. 
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