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I. DEFINICJE  
1. Użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:  
a) Akty prawne - przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w dacie zawarcia Umowy 
o Świadczenie Usług, z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian, które nastąpią w okresie 
obowiązywania umowy, jak również bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, które 
wejdą w życie w okresie obowiązywania tych umów;  
b) Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w 
trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Użytkownika podczas tworzenia 
Konta. Rejestracja Konta wymaga jednokrotnego wpisania Hasła. Użytkownik jest 
zobowiązany do zachowania Hasła w poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek 
osobom trzecim). Fundacja udostępnia Użytkownikowi wielokrotną możliwość zmiany 
Hasła.   
d) Użytkownik - podmiot korzystający z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem. 
Użytkownik będący osobą fizyczną o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jest 
zobowiązany do uzyskania odpowiedniej zgody swojego przedstawiciela ustawowego na 
zawarcie Umowy o Świadczenie Usług oraz przedstawić taką zgodę na żądanie Fundacji, 
przy czym co do zasady Umowa o Świadczenie Usług zawierane za pośrednictwem 
Serwisu mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących 
sprawach życia codziennego.   
e) Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 
r. poz. 1740 ze zm.);  
f) Konto - Usługa Elektroniczna udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu, 
pozwalająca na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności. 
Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i powiązanego z nim Hasła. 
Użytkownik loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Serwisie. Konto 
umożliwia dostęp do usług udostępnianych Użytkownikowi przez Fundację;  
g) Login - adres e-mail Użytkownika podany w ramach Sklepu podczas tworzenia 
Konta;  
h) Newsletter - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi otrzymywanie od 
Fundacji informacji związanych z jej działalnością oraz Serwisu, a także informacji w 
tematyce treści/materiałów dostępnych w ramach Serwisu na podany przez 
Użytkownika adres e-mail;   
i) Regulamin / Umowa O Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady 
funkcjonowania Serwisu, w szczególności zasady utworzenia Konta, oraz korzystania z 



innych usług / funkcjonalności  udostępnianych przez Fundację za pośrednictwem 
Serwisu na rzecz Użytkowników. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika i 
Fundacji. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest 
regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną;  
j) Serwis - platforma prowadzona przez Fundację, umożliwiająca świadczenie usług 
przez Fundację, dostępna pod adresem internetowym deliberatio.eu  
k) Fundacja -  Fundacja Twórców Dla Rzeczypospolitej z siedzibą w Warszawie, z 
siedzibą ul. Kaliny Jędrusik 4, 01-748 Warszawa), numer KRS 0000972906, NIP 
525290877, REGON 52209354;   
l) Treść - element tekstowy, graficzny lub multimedialny (np. artykuły, analizy, 
statystyki, podcasty) w tym utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) oraz wizerunek 
osoby fizycznej, jaki jest zamieszczany i rozpowszechniany w ramach Serwisu przez 
Fundację;  
ł) Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Fundację 
na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z Regulaminem.   
m) Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie 
jest niezbędne do korzystania ze Serwisu, w tym Usług Elektronicznych tj.: posiadanie 
komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet o przepustowości 
minimalnej umożliwiającej płynne odświeżanie stron www, posiadającego minimalną 
rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli, wyposażonego chociaż w jedną z następujących 
przeglądarek internetowych: Chrome w wersji 94 i wyższej, Internet Explorer w wersji 
11 i wyższej, Firefox w wersji 93 i wyższej, Edge w wersji 94 i wyższej, Safari w wersji 14 
i wyższej, Opera w wersji 80 i wyższej, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą 
zapisywanie plików cookie. By korzystać ze Serwisu, w tym Usług Elektronicznych, 
Użytkownik musi posiadać ważny / aktywny adres e-mail oraz urządzenie umożliwiające 
poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych.    
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE   
1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta, a 
także może okazać się konieczna w celu korzystania z innych Usług Elektronicznych 
świadczonych przez Fundację.  
2. Korzystanie z Usług Elektronicznych jako usług świadczonych drogą elektroniczną, 
wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, 
takimi jak rozpowszechnienie danych Użytkownika, uzyskiwanie do nich dostępu przez 
osoby nieuprawnione lub utrata danych Użytkownika. Fundacja oraz Użytkownik są 
zobowiązani podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk. Fundacja w 
szczególności stosuje odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w Regulaminie, a 
Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać osobom nieupoważnionym Loginu i Hasła.  
3. Korzystanie ze Serwisu, w szczególności korzystanie z Usług Elektronicznych jest 
możliwe pod warunkiem spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i 
system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik.  
4. Korzystanie ze Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej może być 
związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za 
przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta 
Użytkownik.  



5. Fundacja może powierzyć wykonywanie swoich poszczególnych obowiązków lub 
bieżącą obsługę Serwisu podwykonawcom. Fundacja dokłada starań, aby nie miało to 
wpływu na zakres oraz jakość Usług Elektronicznych.   
III. USŁUGI ELEKTRONICZNE  
1. Fundacja za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatnie 
następujące Usługi Elektroniczne:  
a) Konto wraz z jego funkcjonalnościami;  
b) umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Serwisu;  
c) Newsletter  
d) Formularz „Wesprzyj nas””  
2. Umowa o Świadczenie Usługi w zakresie Konta zostaje zawarta z chwilą łącznego 
spełnienia następujących warunków:   
(i) skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika (przesłania Fundacji) 
formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta,   
(ii) akceptacji Regulaminu, oraz   
(iii) potwierdzenia przez Użytkownika zawarcia Umowy o Świadczenie Usług poprzez 
kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Fundację na adres e-mail podany przez 
Użytkownika w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas 
nieoznaczony.  
3. Fundacja może odmówić zarejestrowania Konta, jeżeli Użytkownik narusza 
postanowienia ust. 9 lit. a, b, c, f, g poniżej.  
4. W ramach Konta Użytkownik ma możliwość korzystania z jego funkcjonalności w tym 
dodawania komentarzy dotyczących Treści udostępnianych w ramach Serwisu, w 
dedykowanych dla tego miejscach.  
5. Możliwość dodawania komentarzy pozwala Użytkownikom posiadającym Konto 
dzielić się opiniami na temat Treści udostępnianych w ramach Serwisu. Komentarze są 
widoczne dla wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu. Komentarze nie mogą 
zawierać treści powszechnie uznanych za wulgarne oraz obraźliwe lub naruszających 
zasady współżycia społecznego oraz dóbr osobistych. Komentarze nie mogą zawierać 
danych osobowych pozostałych Użytkowników Serwisu lub innych osób. . Użytkownik 
umieszczający komentarz w ramach Serwisu zobowiązuje się przestrzegać 
obowiązujących przepisów prawa oraz warunków Regulaminu. Fundacja zastrzega sobie 
prawo do niepublikowania komentarzy oraz możliwości ich usunięcia, bez konieczności 
informowania Użytkownika, jeżeli komentarze pozostają niezgodne z wymienianymi w 
niniejszym punkcie przepisami i warunkami. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników jak również za roszczenia 
podmiotów trzecich, związane z treścią opublikowanych komentarzy. Użytkownik, 
którego komentarz został opublikowany może zażądać jego usunięcia przez Fundację 
przesyłając wiadomość na adres: contact@deliberatio.eu. Komentarze danego 
Użytkownika będą widoczne w ramach Serwisu do momentu realizacji przez Fundację 
jego żądania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.     
6. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera, wymagane jest wyrażenie przez 
Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez zaznaczenie 
odpowiedniego checkboxa (pola wyboru) lub kliknięcie odpowiedniego przycisku oraz 
udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie Serwisu, a 
następnie kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na wskazanych adres e-mail 
(moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera).   
7. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma 
możliwość rezygnacji z Newslettera w każdej chwili i bez podania przyczyny, w 
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szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-
mail przesyłanej do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego 
żądania do Fundacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
contact@deliberatio.eu.  
8.  W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość wpłaty darowizny na rzecz Fundacji 
w celu wsparcia jej działalności. Przekazanie darowizny ma charakter dobrowolny i nie 
wpływa na możliwości korzystania przez Użytkownika z Usług Elektronicznych. 
Darowizna może zostać przekazana po wypełnienie formularza „Wesprzyj nas” 
udostępnionego przez Fundację w ramach Serwisu. Przekazywanie darowizn odbywa się 
za pośrednictwem operatora płatności – spółka PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 
Poznań, KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068. Po wypełnieniu 
formularza „Wesprzyj nas” oraz przekierowaniu na stronę operatora płatności, należy 
postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na tej stronie. Darowiznę można 
wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego i systemu płatności mobilnych BLIK, 
zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez operatora płatności  
9. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:  
a) podawania w ramach Konta oraz formularzy dostępnych w ramach Serwisu 
wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika, a w 
przypadku ich zmiany do niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych 
osobowych, podanych Fundacji przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług 
Elektronicznych;  
b) korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający funkcjonowania 
Fundacji lub Serwisu;   
c) korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z Aktami Prawnymi, 
postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i 
zasadami współżycia społecznego;  
d) zachowania w poufności Loginu i Hasła, w szczególności nieudostępniania ich 
osobom nieupoważnionym. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za 
utratę danych lub wgląd do danych zapisanych na Koncie, wynikające z naruszenia 
powyższego obowiązku przez Użytkownika;  
f) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści 
zabronionych przez Akty Prawne, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa 
autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;  
g) niepodejmowania działań takich jak: (i) rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie 
niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści 
naruszających Akty Prawne (zakaz umieszczania treści bezprawnych), (ii) podejmowanie 
czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w 
posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych 
Użytkowników lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania 
Serwisu, (iii) modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez 
Fundację;  
10. Fundacja może ze względów technicznych czasowo, nie dłużej jednak niż na 48 
godzin wyłączyć niektóre funkcjonalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania 
usług lub przeprowadzania konserwacji. Fundacja dołoży starań, aby każdorazowo 
informować o przerwach technicznych poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na 
stronie głównej Serwisu.  
11. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług. 
Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług składane przez 
Użytkownika może zostać złożone w szczególności przez przesłanie jego treści np. 



pisemnie na adres  Fundacja Twórców Dla Rzeczypospolitej z siedzibą w Warszawie ul. 
Kaliny Jędrusik 4, 01-748 Warszawa, lub na adres e-mail: contact@deliberatio.eu.  
12. Fundacja może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług z następujących 
ważnych przyczyn:  
a) sposób korzystania z Usług Elektronicznych jest sprzeczny z zasadami i celem 
funkcjonowania Serwisu;  
b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, 
nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób 
trzecich;  
c) Użytkownik narusza postanowienia pkt III ust. 9 Regulaminu.  
13. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczeniu Usług składane przez 
Fundację zostanie przesłane na adres e-mail Użytkownika powiązany z Kontem.  
14. Termin wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług dla każdej ze stron wynosi 14 
dni. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Konta przez którąkolwiek 
ze stron jest równoznaczne z usunięciem Konta.  
15. Reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi można składać np. pisemnie na 
adres Fundacja Twórców Dla Rzeczypospolitej z siedzibą w Warszawie ul. Kaliny Jędrusik 
4, 01-748 Warszawa, lub na adres e-mail: ……………………..W zgłoszeniu reklamacji 
zalecane jest opisanie jej przyczyny, żądania Użytkownika oraz danych kontaktowych 
Użytkownika – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Fundacja rozpatruje 
reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia, chyba że z Aktów Prawnych wynika 
inny termin.   
IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
1. Fundacja jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Fundacja stosuje 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 
danych osobowych.  
2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w 
celu korzystania z Usług Elektronicznych.  
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika 
znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies.  
V. LICENCJA  
1. Wszelkie i wyłączne prawa do Treści umieszczanych w ramach Serwisu przez 
Fundację lub jej kontrahentów, w szczególności elementy graficzne, logotypy, nazwy, 
oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i 
przysługują Fundacji lub podmiotom współpracującym z Fundacją. Użytkownik jest 
uprawniony do korzystania z Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści 
zamieszczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i już rozpowszechnionych 
przez innych Użytkowników w ramach Serwisu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego korzystania ze Serwisu, bez ograniczeń terytorialnych.  
2. Korzystanie z Treści w innym zakresie niż przewidziany w Regulaminie jest możliwe 
wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do 
tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.  
3. Użytkownik, umieszczając w ramach Serwisu jakiekolwiek treści (np. komentarze 
dotyczące Treści udostępnionych w ramach Serwisu) udziela Fundacji niewyłącznej, 
nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, 
uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i 
rozpowszechnianie tych treści, bez ograniczeń terytorialnych. Prawo to obejmuje 
uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy o 
Świadczenie Usług a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą 
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podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, 
przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. W zakresie, w którym Użytkownik nie jest uprawniony 
do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 3, Użytkownik zobowiązuje się 
uzyskać dla Fundacji takie odpowiednie licencje.  
4. Użytkownik nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, 
zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Serwisie, z wyjątkiem 
sytuacji przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.   
VI. ZMIANA REGULAMINU  
1. Fundacja ma prawo dokonania zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia 
przynajmniej jednego z poniżej wskazanych ważnych powodów (katalog zamknięty):  
a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez 
Fundację wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej 
pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją lub zmiana interpretacji powyższych przepisów 
prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym 
zakresie urzędów lub organów;  
b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami 
technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja Wymagań 
Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);  
c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy 
Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Fundację 
dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;  
d) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty współpracujące z 
Fundacją poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty 
dotychczasowych funkcjonalności lub usług, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki 
pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją.  
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Fundacja udostępni tekst jednolity 
Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu, a także za pomocą wiadomości, 
przesłanej na powiązany z Kontem adres e-mail podany przez Użytkownika, co Strony 
uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w 
taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.  
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia przesłania informacji 
o zmianie. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług 
mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od 
dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.   
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 06.09.2022 r.  
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego.  
3. Treść Regulaminu jest udostępniana Użytkownikowi bezpłatnie w ramach Serwisu.  
  
 


