
REGULAMIN SERWISU HAKERSI.PL

PO CO TO WSZYSTKO? NASZA HISTORIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Od 2016 roku wspieramy potrzebujące dzieci poprzez wsparcie w nauce oraz rozwój kompetencji
cyfrowych. Najpierw robiliśmy to lokalnie jako Szkoła 3.0, dziś jesteśmy ogólnopolską społecznością
Hakersów.

2. Z Regulaminu dowiesz się najważniejszych rzeczy o wszystkich płaszczyznach, na których działamy.
Dowiesz się także w jaki sposób możesz zmienić swoją chęć do działania w coś konkretnego!

3. Zanim zaczniesz pomagać prosimy Cię o uważne zapoznanie się z Regulaminem. Dla Twojej wygody
podzieliliśmy go na wewnętrzne części, które pomogą nawigować po najbardziej interesujących Cię
tematach. Wprowadziliśmy też kilka definicji, które mają uprościć Ci to zadanie:

Fundacja

to my – ludzie, którzy POMAGAJĄ. Ludzie, którzy chcą także sprawić, żeby ludzie
pomagali sobie nawzajem. Jesteśmy FUNDACJĄ SARIGATO z siedzibą w
Krakowie, ul. Biała Droga 13, 30-327, Kraków, NIP: 6762461085, REGON:
122752932, KRS: 0000445475;

Regulamin

to zbiór reguł, które pozwolą Tobie i nam uporządkować korzystanie z Serwisu oraz
uczestnictwo w społeczności Hakersów, czy wszystkich naszych działaniach, które
mają POMAGAĆ dzieciom. Jeśli jeszcze o tym nie wiedziałeś – właśnie go czytasz.

Serwis

to strona internetowa, za pośrednictwem której Ty lub Twoja firma możecie
POMAGAĆ – wspierać społeczność Hakersów darowiznami, zgłaszać
wolontariuszy czy przekazywać potrzebne dla dzieci rzeczy. Wszystko, dla Twojej
wygody, w jednym miejscu. Wszystko, by chęć do działania łatwo zamienić w coś
konkretnego!

4. Trzymamy się swoich reguł – jeśli w Regulaminie nie zastrzegliśmy odmiennie, wyliczone powyżej zwroty
zawsze będą miały takie samo znaczenie.
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JAK TO WSZYSTKO DZIAŁA? KILKA SŁÓW WSTĘPU

5. Abyś mógł bez przeszkód korzystać z funkcjonalności Serwisu, niezbędne jest posiadanie przez Ciebie
komputera z dostępem do Internetu. Dodatkowo, Twój sprzęt musi mieć zainstalowaną oraz
zaktualizowaną przeglądarkę internetową. Abyś mógł bez przeszkód korzystać ze wszystkich
funkcjonalności Serwisu, nie jest konieczne logowanie czy zakładanie konta. W niektórych przypadkach
możemy prosić Cię jednak o podanie Twoich danych osobowych (np. dla celów późniejszego kontaktu).

(13) Pamiętaj, że niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie być przeznaczone dla osób poniżej trzynastego
(13) lub osiemnastego (18) roku życia. Jeśli jakaś funkcjonalność związana jest z ograniczeniem wiekowym
będziemy o tym informować i pytać o wiek oraz zgodę opiekuna.

6. Pamiętaj, że przekazywane nam dane muszą być prawdziwe (np. nie możesz „podszywać się” pod nieznaną
Ci firmę, organizację, z którą nie współpracujesz czy inną osobę, nawet jeśli chcesz komuś zrobić miłą
niespodziankę). Zawsze ponosisz odpowiedzialność za niezgodność przekazywanych nam informacji z
rzeczywistością.

JAK POMAGAĆ? INFORMACJE O SERWISIE I NASZYCH AKCJACH

7. Serwis daje kilka prostych rozwiązań, by POMAGAĆ, wymieniamy je poniżej. Pamiętaj jednak, że to nie
jedyne metody, które pozwalają POMAGAĆ, a jedynie metody, które udostępniane są jako funkcjonalności
Serwisu.

Darowizny jednorazowe dokonywane przez Serwis To prosty sposób, żeby wesprzeć nasz cel. Wystarczy,
że wprowadzisz kwotę darowizny, którą chcesz
przekazać, a następnie klikniesz „Wpłacam”. Serwis
przekieruje Cię następnie do systemu obsługi płatności
elektronicznych. Tam postępuj zgodnie z instrukcją
–umowa darowizny dojdzie do skutku wraz z
przekazaniem przez Ciebie środków. Pamiętaj, że
system obsługi płatności elektronicznych nie jest
częścią Serwisu, zaś nasz Serwis jedynie do niego
odsyła (linkuje). Zapoznaj się zatem z jego regulaminem
przed podaniem danych i wykonaniem darowizny!
Pamiętaj także, że Fundacja nie zbiera za
pośrednictwem Serwisu Twoich danych podawanych w
systemie obsługi płatności.

Darowizny dokonywane przez ZRZUTKA.PL To prosty sposób, żeby wesprzeć nasz cel. Nasz Serwis
odsyła do portalu ZRZUTKA.PL, gdzie można
przekazywać darowizny jednorazowe i cykliczne. Portal
ZRZUTKA.PL nie jest częścią Serwisu, zaś nasz
Serwis jedynie do niego odsyła (linkuje). Zapoznaj się
zatem z jego regulaminem przed podaniem danych i
wykonaniem darowizny!
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Tak jak pisaliśmy o tym wcześniej: organizujemy też inne sposoby, by POMAGAĆ: jednorazowe zbiórki,
wydarzenia promocyjne czy akcje marketingowe. Wszystkie te działania na bieżąco opisujemy w Serwisie
lub możesz dowiedzieć się o nich pisząc do nas na hakersi@sarigato.org. Prowadzimy także konta w
najpopularniejszych social media – polub nas tam lub zacznij obserwować.

9. Nie tylko osoby indywidualne mogą POMAGAĆ – może też zrobić to Twoja firma. Oto kilka
sposobów współpracy

Partnerstwo To kolejna, bardzo prosta, forma współpracy – umieszczamy logo na
naszej stronie oraz materiałach graficznych, które opowiadają o
wspólnym działaniu. Partnerstwo możemy opisać również na naszym
blogu. Zakres naszych działań zależy od tego, czego potrzebujesz!

Barter Żeby pomagać, nie trzeba mieć grosza przy duszy! Handlujesz lub

produkujesz coś? A może jesteś importerem? Skontaktuj się z nami: na

podstawie umowy przeprowadzimy na rzecz Twojej organizacji działania

promocyjne w zamian za rzeczy, które nam przekażesz.

Wolontariat pracowniczy Twoi współpracownicy chcą pomagać i jednocześnie się integrować? Nie

ma problemu! W końcu nic tak nie wiąże ludzi jak wspólny cel.

Organizujemy wolontariat pracowniczy. Zwykle polega on na pomocy w
nauce – prowadzeniu zajęć lub udzielaniu korepetycji.

Powyższe to tylko część z wielu rzeczy, które Twoja organizacja może zrobić dla Fundacji. Jest jednak coś,
co pewnie zainteresuje Cię bardziej – co Fundacja może zrobić dla Ciebie i Twojej organizacji! A jest
tego naprawdę dużo!

Nasza strona Wszyscy odbiorcy naszego Serwisu dowiedzą się o Twojej organizacji i o
tym, jak pomagacie, dzięki logo i wpisowi na blogu.

Social media Jesteśmy aktywni we wszystkich najpopularniejszych kanałach social

Media: Facebook, Instagram, LinkedIn. Dzięki naszym kanałom możesz
pokazać naszym odbiorcom, że Twoja organizacja także POMAGA!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc sobie nawzajem, napisz do nas na
hakersi@sarigato.org albo skontaktuj się bezpośrednio z Prezeską Fundacji Iwoną –
iwona.duda@sarigato.org.

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
KRS: 0000 445 475 z dopiskiem Hakersi  ·  Nr konta: 64 1160 2202 0000 0003 0400 5412

4

mailto:hakersi@sarigato.org
mailto:iwona.duda@sarigato.org


DANE OSOBOWE

10. Tak – zbieramy je! Dla siebie i dla naszych partnerów. Staramy się, by zakres danych, o które prosimy był jak
najmniejszy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co robimy z Twoimi danymi, jak o nie dbamy oraz po
co je zbieramy, przejdź do naszej Polityki prywatności, którą możesz znaleźć tutaj.

COŚ JEST NIE TAK? NAPISZ! REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE

11. Coś jest nie tak z Serwisem i chcesz to nam to zgłosić? Czekamy! Napisz do nas na adres email:
hakersi@sarigato.org lub na adres naszej siedziby podany w poniżej (wpisując w tytule maila lub na kopercie
„Reklamacja”). W zgłoszeniu uwzględnij swoje dane (imię i nazwisko) oraz opisz w czym problem.
Odpowiemy Ci w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni.

LUBIMY ROZMAWIAĆ. KONTAKT I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Regulaminu, chcesz złożyć reklamację, dopytać o Serwis albo
po prostu chcesz porozmawiać – odezwij się do nas! Telefon odbieramy we wszystkie dni robocze, z
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy Fundacji, a na e-maile i listy odpisujemy tak
szybko, jak to możliwe! Kontakt do nas:

Mail: hakersi@sarigato.org

Siedziba: ul. Biała Droga 13, 30-327, Kraków

17. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego. Sądem
rozstrzygającym nasze spory jest sąd właściwy dla Fundacji, o ile nie jesteś konsumentem. W takim
wypadku obowiązuje właściwość ogólna.

TWOJE I NASZE. PRAWA AUTORSKIE

18. Portal jest bardzo kolorowy i pełen różnych zdjęć, grafik oraz filmów. Wszystko to jest owocem pracy naszej oraz
naszych partnerów (osób trzecich). Pamiętaj, że są to utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z tych utworów jest
dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza dozwolony użytek własny. W pozostałym
zakresie korzystanie z utworów wymaga uzyskania od nas wcześniejszej, pisemnej zgody.
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