RegulamininternetowegoserwisuedukacyjnegoCleanHands™

Korzystanie z serwisu www.cleanhands.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych
warunków.

Informacjeogólne
1. www.cleanhands.pl to internetowy serwis edukacyjny przeznaczony dla rodziców i
dzieci (Użytkowników) znajdujący się pod adresem www.cleanhands.pl. Serwis ma
na celu edukowanie dzieci i młodzież w zakresie higieny i profilaktyki poprzez
edukacyjne zabawy interaktywne, a także jest wzbogacony o mechanizmy punktowy,
pozwalający na porównywanie wiedzy z innymi Użytkownikami, jej poszerzanie i
poprawianie.
2. Organizatorem serwisu jest właściciel – Spółdzielnia ŚWIT z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa, REGON 000455657, NIP 525-000-21-32,
KRS 53930, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - XIII Wydział
Gospodarczy.

Wymaganiasprzętowe
1. Do korzystania z serwisu wymagana jest aktualna przeglądarka. W trakcie
korzystania z serwisu na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pliki typu
cookies,koniecznedoprawidłowegokorzystaniazserwisu.

Usługi
1. Organizator w ramach Serwisu świadczy usługi nieodpłatne polegające na
udostępnieniu gier interaktywnych o charakterze edukacyjnym. Serwis obejmuje
wyznaczone przez Organizatora gry interaktywne, treści edukacyjne i informacyjne,
takżeinformacjeoproduktachSpółdzielniŚWIT.
2. Dostęp do gier edukacyjnych, jak i pozostałych treści zamieszczonych na stronie jest
dostępnybezrejestracji.
3. Rejestracja pozwala na zapisanie wyników Użytkownika i daje możliwość wzięcia
udziałuworganizowanychprzezOrganizatorakonkursach.
4. Użytkownikrejestrującsięwserwisiejestzobowiązanypodaćprawdziwedane.
5. Podanie fałszywych danych może spowodować dyskwalifikację w uzyskaniu nagród
wynikającychzudziałuwKonkursachorganizowanychprzezOrganizatora.

Konkursy
1. Organizator za pośrednictwem Serwisu będzie organizował konkursy promujące
sprzedażproduktów.

2. Konkursy mogą być przez Organizatora ustanowione i odwołane w dowolnym czasie,
bezpodaniaprzyczyn.
3. W konkursie Użytkownik będzie mógł wziąć udział po wcześniejszej rejestracji w
Serwisie.
4. Rejestracja Użytkownika chcącego wziąć udział w Konkursach musi zawierać jedynie
prawdziwedane.
5. Użytkownikmożezałożyćtylkojednokonto.
6. Jeżeli Organizator uzna, że Użytkownik zarejestrował się w systemie na kilku
kontach, Organizator usunie wszystkie konta Użytkownika, bez konieczności
informowaniaotymUżytkownika.
7. W konkursie będą brały udział osoby, które jako Użytkownicy Serwisu zarejestrują się
iwezmąudziałwgrachedukacyjnych.
8. Użytkownik, który w danym tygodniu/miesiącu uzyska najwyższą ilość punktów w
rankinguotrzymanagrodęodOrganizatora.
9. Organizator może przyznawać nagrody Użytkownikom w ustalonym przez siebie
przedzialeczasowym:
a. Organizator zastrzega sobie prawo każdorazowego ustalania nagród i
warunkówichprzyznawaniaUżytkownikom.
Informacja o ogłoszeniu Konkursu będą każdorazowo publikowana na FP marki
CleanHands™podadresemhttps://www.facebook.com/CleanHandsTM/

Rejestracja
1. PodczasrejestracjiUżytkownikpodajenastępującedane:
a. Adrespocztyelektronicznej(e-mail)
b. Hasło
c. Imięinazwisko
d. Nick
2. Organizator informuje, że adres poczty elektronicznej, zależnie od jego treści, może
stanowićdaneosoboweUżytkownika.

Daneosobowe
1. DokonującrejestracjiwserwisieUżytkownikwyrażazgodęna:
a. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Organizatora
wzakresieniezbędnymdoświadczeniausługpoprzezSerwis.
b. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Organizatora
wcelachmarketingowychistatystycznych.
c. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy,
badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem

wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w
Serwisie.
2. Użytkownik udostępniając własny adres e-mail zgadza się na otrzymywanie
informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(z dnia 18.07.2002 r.) od Organizatora lub podmiotów umieszczających treści
handlowe i pokrewne na serwisie. Zgoda użytkownika może być w każdej chwili
cofniętapowcześniejszymprzesłaniuwiadomoście-mail
3. Użytkownik ma prawo do wglądu w udostępnione przez siebie treści i dane oraz
możliwościąichpoprawiania,
atakżeżądaniaichusunięcia.

Politykaprywatności
1. Użytkownik korzystając z serwisu wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i
przetwarzanie przez Organizatora następujących danych technicznych i
technologicznych:
a. AdresIP
b. WywołanyadresURL
c. Adrese-mail(pocztaelektroniczna)
d. PozostałedanetransmitowaneprotokołemHTTP
2. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego
komputerze plików cookies. W trakcie korzystania z Usług w systemie
teleinformatycznym Użytkownika nie są w sposób trwały instalowane pliki cookies
lubinneskładnikioprogramowaniawykorzystywanegoprzezOrganizatora.
3. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji
(po zalogowaniu), dzięki której użytkownicy nie muszą na każdej stronie wpisywać
swoich danych rejestracyjnych (jak np. loginu i hasła). Służą one do tworzenia
statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej
zbliżonej do zainteresowań użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i
zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki
te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie zmieniają konfiguracji
komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów
komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź
danych użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą
być w każdym momencie przez użytkownika usunięte. Usunięcie plików cookies,
jak również zmiana ustawień ich dotyczących możliwa jest poprzez modyfikację
odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej wykorzystywanej przez
użytkownika.
4. Serwiswykorzystujeplikicookies:
a. „niezbędne" pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
serwisu,
b. pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stroninternetowychserwisu,

c. „funkcjonalne" pliki cookies umożliwiające "zapamiętanie" wybranych
przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
wyglądustronyinternetowejitp.,
d. "reklamowe" pliki cookies umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
reklamowychbardziejdostosowanychdoichzainteresowań.

Dantetechniczneitechnologiczne
1. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez
OrganizatorainformacjitransmitowanychprotokołemHTTP.

ZasadykorzystaniazSerwisu
1. Informacje zamieszczane w Serwisie www.cleanhands.pl służą celom informacyjnym
i edukacyjnym, promującym higienę. Żadna z informacji zamieszczonych nie może
być rozumiana, jako sugestia możliwości uniknięcia porady lekarskiej lub specjalisty,
wprzypadkuzaistnieniaproblemów.
2. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie, lub też przekazywać osobom
poznanymwzwiązkuzkorzystaniemserwisu,materiałówzawierających:
a. treścipowszechnieprzyjętezaniewskazanedoodbiorudlamałychdzieci,
b. treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny naruszające
zasadyobowiązującewspołeczeństwie,
c. treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste innych osób lub
naruszająceichinneprawanp.autorskie,
d. treścimającepostaćgroźbylubinwektywy,
e. treścinaruszająceprawo,
f. treścierotycznelubpornograficzne.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w serwisie przez
Użytkownika.
a. OrganizatormożezablokowaćlubusunąćtreścijeżelinaruszająRegulamin.
4. OrganizatorzablokujelubusunietreścinaprośbęUżytkownika,któryjąumieścił.
5. Organizator będzie podejmował stosowne czynności niezwłocznie po uzyskaniu
odpowiednichinformacji.
6. Korzystając z Serwisu nie wolno wpływać w świadczone za jego pośrednictwem
usługi (w tym wyniki gier) w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez próby
lub/i złamanie zabezpieczeń Serwisu, znalezieniu luk w systemie zabezpieczeń
Serwisu.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień,
jego konto oraz pozyskane w sposób nielegalny dane (w tym wyniki gier) zostaną
usuniętezmocąwsteczną.
8. Organizator ma prawo do umieszczania treści komercyjnych i reklamowych na
stronachSerwisu.
9. Użytkownik odpowiada za wszystkie podejmowane przez siebie czynności w związku
zkorzystaniemzSerwisuijestzobowiązanydonaprawieniaewentualnychszkód.

Prawaautorskie
1. Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie materiałów w całości
lubfragmentach,opublikowanychprzezOrganizatoralubinnegoUżytkownika.
2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika praw do utworów i
aplikacji zawartych. Użytkownik może korzystać z zawartych utworów/aplikacji
jedyniewzakresiedozwolonymwUstawieoprawieautorskim.

Reklamacjeizmianaregulaminu
1. DanekontaktoweOrganizatora”
a. SpółdzielniaŚWIT,ul.Taśmowa1,02-677Warszawa,tel:+48223305800
2. Reklamacje, uwagi i informacje o naruszeniu Regulaminu, pytanie związane z
działaniem Serwisu należy kierować na adres poczty elektronicznej
kontakt@cleanhands.pl
3. W przypadku sporów pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, będą one
rozstrzyganeprzezsądwłaściwymiejscemdlaOrganizatora.
4. Organizatorzastrzegasobie
prawodozmianytreściSerwisuorazRegulaminu.
5. ZmianywRegulaminieobowiązująpoichopublikowaniunastronachserwisu.
6. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowania do gier zamieszczonych w Serwisie:
Puzzle,Quiz,Grazręcznościowa.

