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REGULAMIN PORTALU 

www.swojskieklimaty.org.pl 
 

§ 1.  
Postanowienia ogólne i definicje 

1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z 
późn.zm.) i określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników/Partnerów z 
Usług świadczonych przez Stowarzyszenie, o którym mowa w ust. 2 za pośrednictwem 
portalu internetowego Swojskie Klimaty. 

2. Portal internetowy Swojskie Klimaty (zwany dalej: Portalem) dostępny pod adresem 
internetowym www.swojskieklimaty.org.pl, prowadzony jest przez Stowarzyszenie 
Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. z siedzibą w miejscowości Krwony wpisane do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311807, NIP 6681926539, REGON 
300913978, zwane dalej Stowarzyszeniem.  

3. Celem Portalu jest prezentowanie najważniejszych atrakcji obszaru działania 
Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., tj. dziewięciu gmin Brudzew, Dobra, 
Goszczanów, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów oraz gminy 
członkowskiej - Miasta Turek. Portal służy promowaniu i edukowaniu poprzez 
umieszczanie treści dotyczących najciekawszych i najpiękniejszych zabytków regionu i 
miejsc szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo, przygotowanych w formie opisów szlaków 
turystycznych. Ponadto celem Portalu jest promowanie lokalnych przedsiębiorców 
działających w branży turystycznej, gastronomicznej, lokalnych rzemieślników, artystów 
oraz wytwórców, których prace i wyroby, wiążą się nierozerwalnie z regionem czy 
umieszczanie informacji o różnego rodzaju wydarzeniach, odbywających się w regionie. 
Promowanie ma formę rekomendacji poprzez umieszczanie informacji o wyżej 
wymienionych podmiotach czy usługach w opisie szlaków turystycznych jak również 
poprzez umieszczanie reklam i logotypów podmiotów reprezentujących powyższe branże 
na stronie Portalu. Formą promocji dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionu jest 
również możliwość poddania się przez ww. podmioty procedurze CERTYFIKACJI 
PRODUKTÓW LOKALNYCH ZIEMI TURA, której regulamin udostępniony został na portalu. 
 

§ 2 
Definicje 

1) Portal: rozumie się przez to Portal Swojskie Klimaty dostępny na stronie 
internetowej www.swojskieklimaty.org.pl  

2) Administrator portalu: rozumie się przez to Właściciela Portalu Swojskie Klimaty, 
tj. podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Portalu na rzecz 
wszystkich Użytkowników, Uczestników Programu „Rodzina Swojaki” oraz 
Partnerów Programu „Rodzina Swojaki”, którym jest Stowarzyszenie Turkowska 
Unia Rozwoju – T.U.R. z siedzibą w miejscowości Krwony wpisane do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311807, NIP 6681926539, REGON 
300913978. 

3) Program „Rodzina Swojaki”: rozumie się przez to specjalny program rabatowy dla 
użytkowników portalu, którzy zapisali się do newslettera Portalu i tym samym 
zyskali dostęp do treści portalu o aktualnych ofertach, w tym specjalnych rabatach 
i promocjach na usługi oferowane przez Partnerów Programu.  

http://www.lgd-tur.org.pl/
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4) Firma branży turystycznej - rozumie się Firmę, która prowadzi działalność 
turystyczną (usługi hotelarskie, gastronomiczne, rozrywkowe itp.) na obszarze 
działania Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R. oraz Miasta Turek, która ma 
możliwość skorzystania z bezpłatnej opcji „wizytówki”, zawierającej informacje o 
podmiocie i usługach i/lub produktach, zdjęcia w liczbie nieprzekraczającej - 9, 
dane adresowe wraz z adresem strony. Administrator sam decyduje o tym, kto 
może uzyskać dostęp do bezpłatnej wizytówki.  

5) Partner programu: rozumie się przez to podmiot, który wypełnił i wysłał formularz 
kontaktowy dostępny na stronie Portalu oraz zawarł z Administratorem 
Porozumienie o współpracy i na tej podstawie przydzielony mu został, w ramach 
Portalu; status Partnera Programu. Partnerem może zostać przede wszystkim 
lokalny przedsiębiorca działających w branży turystycznej, gastronomicznej, 
lokalny rzemieślnik, artysta oraz wytwórca, którego prace i wyroby, wiążą się 
nierozerwalnie z naszym regionem, który zawarł Porozumienie o współpracy z 
Administratorem portalu oraz zadeklarował warunki promocyjnej sprzedaży 
swoich usług lub produktów dla Użytkowników portalu będących Uczestnikami 
Programu „Rodzina Swojaki”  oraz zobowiązał się do upublicznienia informacji o 
Portalu w swoim lokalu, na swojej stronie internetowej lub winny przewidziany, w 
Porozumieniu o współpracy, sposób. Ostateczną decyzję o tym, kto może zostać 
Partnerem Programu, podejmuje Administrator. Ponadto każdy Partner programu 
ma możliwość poddania się procedurze CERTYFIKACJI PRODUKTÓW LOKALNYCH 
ZIEMI TURA, której regulamin dostępny jest na stronie portalu. Partner Programu 
otrzymuje możliwość: 

 prezentacji bezpłatnych informacji w ramach zakładki Wydarzenia oraz w 
formie newslettera wysyłanego do Uczestników Programu „Rodzina 
Swojaki”,  

 dołączenia obiektu Partnera (punktu noclegowego, gastronomicznego, 
usługowego i innych) na szlaku tematycznym w zakładce Szlaki, 

 odznaczenia obiektu wyróżnikiem „POLECAMY”, 

 otrzymania ściennej tabliczki promującej portal zawierającej adres i logo 
strony, 

 otrzymania od Administratora, na wniosek Partnera, danych statystycznych, 
dotyczących wejść na stronę profilu Partnera za pośrednictwem Portalu 
(liczba przekierowań), 

 dla pierwszych 10 podmiotów, z którymi zostanie zawarte Porozumienie o 
współpracy gwarantuje się także bezpłatną prezentację oferty w formie 
drukowanej.  

6) Porozumienie o współpracy: rozumie się prze to porozumienie zawierane między 
Administratorem a Partnerem Programu „Rodzina Swojaki”, określające 
zobowiązania stron oraz możliwości oraz upoważaniające do skorzystania z 
dodatkowych opcji portalu, o których mowa w pkt 4. 

7) Użytkownik odwiedzający: rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta z 
Portalu bez rejestracji i logowania oraz ma możliwość przeglądania wizytówek 
firm i ofert Partnerów, korzystania z wyszukiwarki usług, kalendarza Wydarzeń 
oraz innych treści, które Administrator udostępnia Użytkownikom odwiedzającym 
(niezarejestrowanym w Portalu). 

8) Użytkownik portalu: rozumie się przez to osobę fizyczną, która zapisała się do 
newslettera, mogącą korzystać z dodatkowych funkcjonalności Portalu, 
niedostępnych dla Użytkownika odwiedzającego. 

http://www.lgd-tur.org.pl/
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9) Uczestnik Programu „Rodzina Swojaki”: rozumie się przez to osobę fizyczną, 
korzystającą z Portalu po dokonaniu rejestracji, mogącą korzystać z dodatkowych 
funkcjonalności Portalu, niedostępnych dla Użytkownika odwiedzającego, w tym 
rabatów w ramach Karty „Rodzina Swojaki”.  

10) Karta „Rodzina Swojaki”: rozumie się przez to kartę z kodem kreskowym na 
urządzenia mobilne jak również kartę z kodem kreskowym w wersji drukowanej, 
która uprawnia jej posiadacza do jednorazowego/wielokrotnego, w ilości ustalanej 
indywidualnie z każdym Partnerem, korzystania z rabatu oferowanego przez 
Partnera Programu „Rodzina Swojaki”. Każdy uczestnik Programu „Rodzina 
Swojaki” ma możliwość otrzymania unikatowej karty mobilnej z kodem 
kreskowym, umożliwiającym korzystanie z ulg i zniżek przewidzianych w 
Programie, przy czym Partner Programu może zastrzec w zawartym Porozumieniu 
o współpracy prawo do limitowania rabatów, określając ilościowo zakres 
korzystania z rabatu przez Posiadacza karty (np. jednorazowo/ raz w miesiącu/trzy 
razy w roku itp.). W przypadku skorzystania z prawa do limitowania rabatów, 
Partner obowiązany jest we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność 
prowadzić indywidualną weryfikację wykorzystania kodu na podstawie ustalonej 
przez siebie procedury (np. prowadzenia listy z numerami wykorzystanych 
kodów). Warunkiem skorzystania z rabatu będzie okazanie karty z kodem 
Partnerowi Programu.   
Kartę z kodem uczestnik otrzymuje po przystąpieniu do Programu „Rodzina 
Swojaki” indywidualnie na adres mailowy. Dla pierwszych 1000 uczestników 
Programu, oprócz kart mobilnych przewiduje się dodatkowo karty w wersji 
drukowanej. 

11) Reklama: rozumie się odpłatną formę prezentacji oferty firmy (branży 
turystycznej, partnera programu) na portalu w formie tzw. pop-up. Cennik reklam, 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

 
§ 3 

Kontakt z Portalem 
1. Adres Administratora:  

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. 
Krwony 32 
62-720 Brudzew 

2. Adres e-mail Administratora: biuro@swojskieklimaty.org.pl  
3. Numer telefonu Administratora: telefon: 63 289 36 57; kom: 601 614 609 
4. Użytkownik, Firma branży turystycznej lub Partner Programu „Rodzina Swojaki” może 

porozumiewać się z Administratorem za pomocą adresów i numerów telefonów 
podanych w niniejszym paragrafie. 

5. Użytkownik, Firma branży turystycznej lub Partner Programu „Rodzina Swojaki” może 
porozumieć się telefonicznie ze Administratorem w godzinach od 8.00 do 16.00 w dniach 
od poniedziałku do piątku.  

§ 4 
Wymagania techniczne 

Do korzystania z Portalu, w tym przeglądania wszystkich treści udostępnianych na stronach 
Portalu,  konieczne jest: 

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: 
Firefox, Chrome, Opera, Edge, Safari, 

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

http://www.lgd-tur.org.pl/
mailto:biuro@lgd-tur.org.pl
mailto:biuro@swojskieklimaty.org.pl
tel:632893657
tel:601614609
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c. włączona obsługa plików cookies,, 
d. zainstalowany program FlashPlayer. 

 
§ 5 

Warunki korzystania z Portalu 
1. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne oraz bezpłatne. 
2. Korzystanie ze wszystkich dodatkowych funkcjonalności możliwe jest po uprzednim 

zarejestrowaniu i zalogowaniu. 
3. Do utworzenia Profilu Użytkownika konieczne jest  zapisanie się do Newslettera. 
4. Do utworzenia Profilu Uczestnika Programu „Rodzina Swojaki” konieczna jest rejestracja i 

zapisanie się do Newslettera. 
5. Do uzyskania wizytówki firmy branży turystycznej konieczne jest wypełnienie i wysłanie 

formularza elektronicznego, dostępnego na stronie Portalu. 
6. Do uzyskania statusu Partnera konieczne jest wypełnienie i wysłanie formularza 

elektronicznego, dostępnego na stronie Portalu oraz zawarcie porozumienia o 
współpracy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Status Partnera 
zostanie utworzony po zawarciu porozumienia o współpracy.   

7. Utworzenie profilu przez Uczestnika i Użytkownika, uzyskanie wizytówki lub zawarcie 
porozumienia z Partnerem oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

8. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących 
treści: 

1) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia; 
2) dobrowolnie przystępuję do korzystania z Usług Portalu; 
3) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz wszelkie informacje, 

zamieszczone na moim Profilu są zgodne z prawdą; 
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie; 
5) wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od Administratora oraz informacji 

systemowych o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu 
Portalu. 

9. Partner wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów ze swoim wizerunkiem, logotypem 
swojej firmy lub innymi formami identyfikacji wizualnej w celu promocji za pomocą Portalu 
Swojskie Klimaty oraz kont w mediach społecznościowych prowadzonych przez 
Administratora. 

10. Informacje, dane oraz zdjęcia na Partnera publikowane są na portalu za jego zgodą, a za 
ich treść ponosi on całkowitą odpowiedzialność. 

11. Każdy Uczestnik Programu po zalogowaniu na konto ma prawo wglądu do podanych 
przez siebie danych oraz ich edytowania w celu aktualizacji i modyfikacji. 

12. Firma branży turystycznej oraz Partner Programu mają prawo korzystać z płatnych reklam 
na portalu, przy czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. 
Administrator ma prawo odmówić zamieszczenie reklamy sprzecznej z prawem, 
Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z 
sieci Internet.  

13. Uczestnik Programu i Użytkownik Portalu mogą w dowolnym momencie zrezygnować z 
korzystania z Portalu oraz zgłosić Administratorowi chęć usunięcia konta Użytkownika, w 
szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian Regulaminu. Wówczas usunięcie 
konta skutkować będzie w przypadku Użytkownika portalu - usunięciem z listy  
newslettera, a w przypadku Uczestnika Programu - usunięciem z listy newslettera oraz 
dodatkowo z programu Rodzina Swojaki.  

http://www.lgd-tur.org.pl/
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14. Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Portalu oraz zgłosić 
Administratorowi swoją rezygnację, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian 
Regulaminu. 

15. Konto Uczestnika Programu usuwa Administrator w przypadku, gdy Uczestnik wyrazi taką 
wolę, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Uczestnika. 

16. Wizytówkę Firmy branży turystycznej usuwa Administrator w przypadku, gdy Firma 
wyrazi taką wolę, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Firmy bądź w przypadku jej 
rezygnacji z korzystania z opcji Portalu. 

17. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości lub w części) 
zamieszczanych na kontach społecznościowych Administratora i/lub zablokowania 
dostępu do Portalu w przypadkach, gdy zamieszczane treści: 

1) są niezgodne z formułą oraz tematyką Portalu bądź naruszają Regulamin, a 
Użytkownik/Partner nie stosuje się do uwag Administratora; 

2) naruszają prawo, dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, zawierają 
treści wulgarne lub obraźliwe. 

18. W przypadku, gdy Administrator stwierdzi, że Użytkownik/Partner/Firma nie stosują się do 
postanowień  niniejszego Regulaminu, ma prawo usunąć jego Konto/Ofertę/Wizytówkę, 
po uprzednim powiadomieniu go drogą elektroniczną o tym zamiarze (za pośrednictwem 
adresu e-mail podanego w procesie rejestracji). 

19. Usunięcie oferty Partnera jest jednoznaczne z rozwiązaniem Porozumienia o współpracy. 
20. Uczestnik/Użytkownik/Partner/Firma Branży turystycznej zobowiązani są do 

powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Portalu jakichkolwiek działań 
bezprawnych, a w szczególności korzystania z Portalu bezpośrednio lub pośrednio w 
sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie 
przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

21. Administrator zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości zasobów Portalu. 
22. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek redakcyjnych (w 

szczególności błędy literowe, ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, fleksyjne, 
których redakcja nie powoduje zmian merytorycznych) w treściach przekazywanych przez 
Partnerów i Firmy branży turystycznej do publikacji w ich profilach. 

23. Administrator zastrzega sobie prawo do tagowania produktów, usług i partnerów, w celu 
ich zakwalifikowania do odpowiedniego katalogu w wyszukiwarce na stronie Portalu. 

 
§ 6 

Podmioty uprawnione do współpracy w ramach Portalu Swojskie Klimaty (Partnerzy) 
1. Uprawnionym do korzystania z Portalu Swojskie Klimaty oraz uzyskania statusu  

Partnera jest podmiot, który spełnia następujące warunki: 
1) wypełnił i wysłał formularz kontaktowy dostępny na stronie Portalu,  
2) zawarł w Administratorem Porozumienie o współpracy, co stanowi 

podstawę do nadania mu Statusu Partnera (utworzenia dla niego Profilu), 
3) zadeklarował warunki promocyjnej sprzedaży swoich usług dla 

Użytkowników portalu będących Uczestnikami Programu „Rodzina 
Swojaki”  oraz zobowiązał się do upublicznienia informacji o Portalu w 
swoim lokalu lub na swojej stronie internetowej. 

2. Partnerem może zostać przede wszystkim lokalny przedsiębiorca działający w 
branży turystycznej, gastronomicznej, lokalny rzemieślnik, artysta oraz wytwórca, 
którego prace i wyroby, wiążą się nierozerwalnie z naszym regionem. 

3. Ostateczną decyzję o tym, kto może zostać Partnerem Programu podejmuje 
Administrator.  

http://www.lgd-tur.org.pl/
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§ 7 

Rejestracja Użytkownika 
1. Rejestracja Uczestnika Programu polega na poprawnym wypełnieniu formularza 

rejestracyjnego znajdującego się na stronie: www.swojskieklimaty.org.pl, zaakceptowaniu 
niniejszego Regulaminu wraz z  Polityką prywatności, wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, a także potwierdzeniu adresu mailowego poprzez kliknięcie w link 
aktywujący. Użytkownik otrzymuje link aktywujący na adres e-mailowy podany w procesie 
rejestracji. 

2. Podczas procesu rejestracji Uczestnik Programu zobowiązany jest do podania aktualnych i 
prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian. 

3. W trakcie rejestracji oraz podczas korzystania z Portalu, Uczestnik Programu zobowiązany 
jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz nieudostępniania ich innym osobom. 

4. Uczestnik Programu ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w 
związku z korzystaniem z Portalu przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego loginu 
oraz hasła. 

5. Zarejestrowany i zalogowany Uczestnik Programu ma możliwość korzystania ze 
wszystkich funkcjonalności Portalu, w szczególności do otrzymywania newslettera z 
aktualnościami oraz dodatkowych opcji wynikających z udziału w Programie „Rodzina 
Swojaki” . 

6. Warunkiem skorzystania z oferty rabatowej Partnera będzie podanie przez Uczestnika 
Programu indywidualnego kodu kreskowego (nr karty) dostępnego na karcie mobilnej lub 
karcie fizycznej, umożliwiającego korzystanie z ulg i zniżek przewidzianych w Programie.  

7. Użytkownik odwiedzający ma możliwość korzystania z funkcjonalości Portalu wskazanych 
w ust. 5 pkt 1-3 

8. Użytkownik Portalu ma możliwość korzystania z funkcjonalności portalu wskazanych w 
ust. 5 pkt 1-4.  

§ 8 
Rejestracja Partnera  

1. Rejestracja Partnera i uzyskanie Statusu w Portalu polega na poprawnym wypełnieniu 
formularza kontaktowego znajdującego się na stronie: www. swojskieklimaty.org.pl, 
zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu wraz z  Polityką prywatności, wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, a także zawarciu Porozumienia o współpracy z 
Administratorem, w tym wypełnieniu warunku udziału w Programie „Rodzina Swojaki” 
przez co należy rozumieć zadeklarowanie warunków promocyjnej sprzedaży swoich usług 
i produktów dla Użytkowników portalu będących Uczestnikami Programu „Rodzina 
Swojaki” oraz zobowiązał się do upublicznienia informacji o Portalu w swoim lokalu, na 
swojej stronie internetowej lub  winny przewidziany, w Porozumieniu o współpracy, 
sposób, z zastrzeżeniem par. 6 ust.  3.  

2. Ponadto każdy zarejestrowany Partner, który spełni wymagania określone w ust. 1 będzie 
miał możliwość poddania się procedurze CERTYFIKACJI PRODUKTÓW LOKALNYCH ZIEMI 
TURA, której regulamin stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Celem tej 
procedury certyfikacji jest uzyskanie Marki  „PRODUKT CERTYFIKOWANY ZIEMI 
TURA”, będąca integralną częścią systemu brandingu opracowanego przez 
Administratora, który jest przyznawany rękodziełu, produktom żywnościowym, usługom 
noclegowym i gastronomicznym oraz usługom turystycznym (rekreacyjnym), które 
przejdą pozytywnie proces certyfikacji w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie 
Certyfikacji, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Podmioty, które przejdą 
pozytywnie proces certyfikacji, na portalu wyróżnione są poprzez znacznik - POLECAMY.   
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3. Podczas procesu rejestracji Partner zobowiązany jest do podania aktualnych i 
prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian poprzez 
zgłoszenie treści tych zmian Administratorowi. Partner nie ma możliwości samodzielnej 
zmiany zgłoszonych treści.  

4. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści podane do publikacji na portalu. 
5. Partner ma obowiązek opublikowania co najmniej jednego swojego Produktu lub Usługi. 
6. W Portalu nie rejestruje się Produktów będących napojami alkoholowymi, zgodnie z 

ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.). 

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Administrator zwraca się do Partnera z prośbą o 
wyjaśnienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Partnera lub 
kontaktuje się z nim telefonicznie. 
 

§ 9 
Polityka prywatności – ochrona danych osobowych 

1. Administratorem, w rozumieniu przepisów 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 (Dz.U.UE. L 119 z 2016r., str. 1), dalej  jako 
„RODO”, danych osobowych Użytkowników i Partnerów Portalu 
www.swojskieklimaty.org.pl, zwanego dalej Portalem jest Stowarzyszenie Turkowska 
Unia Rozwoju – T.U.R. z siedzibą w miejscowości Krwony wpisane do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000311807, NIP 6681926539, REGON 300913978. 

2. W celu korzystania z Usług Portalu Administrator przetwarza dane osobowe 
Użytkowników i Partnerów, będących osobami fizycznymi bądź osobami fizycznymi 
wskazanymi przez Partnera (zwanych dalej łącznie: Partnerem), na podstawie zgody na 
przetwarzanie ich danych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu 
zamieszkania, wyrażonej świadomie i dobrowolnie przed założeniem Profilu. 

3. Każdy Użytkownik/Partner ma prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie 
swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, które realizował Administrator na podstawie zgody wyrażonej 
przed jej wycofaniem. 

4. W sprawach przetwarzania przez Administratora danych osobowych można 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną pod 
adresem biuro@lgd-tur.org.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

5. Dane osobowe Użytkowników/Partnerów: 

1) przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług związanych z 
korzystaniem z Portalu i nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z tym celem; 

2) przetwarzane będą do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie oraz okres 
przechowywania kopii zapasowych; 

3) mogą być udostępniane innym odbiorcom takim jak podmioty przetwarzające 
dane osobowe na polecenie Administratora w tym podmioty obsługujące Portal 
pod kątem informatycznym; 

4) mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z 
przepisów prawa; 

5) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane; 

6) nie będą transferowane do państwa trzeciego. 
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6. Każdy Użytkownik/Partner, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
ma prawo do: 

1) odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
2) dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii; 
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
4) sprostowania i uaktualnienia danych; 
5) przenoszenia danych. 

9. Realizacja praw, o których mowa w ust. 6 odbyć się może za pośrednictwem Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w ust. 4 lub po zgłoszeniu żądania do 
Administratora. 

10. Każdemu Użytkownikowi/Partnerowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Odwołanie przez Użytkownika/Partnera zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 
równoznaczne z rezygnacją z korzystania usług Portalu i, odpowiednio wyrejestrowaniem 
w przypadku Użytkownika lub usunięciem Profilu Partnera. 

12. Odwołanie przez Użytkownika/Partnera zgody przetwarzania danych nie jest 
równoznaczne z usunięciem przetwarzanych przez administratora danych osobowych 
Użytkownika/Partnera. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej wyrażonej 
zgody Użytkownika/Partnera po odwołaniu tej zgody przetwarzane są przez 
Administratora wyłącznie w celach archiwalnych do czasu nadpisania kopii zapasowych. 

13. Użytkownik powierza, na czas nieokreślony, Administratorowi swoje dane osobowe w 
momencie Rejestracji. 

14. Partner powierza, na czas nieokreślony, Administratorowi swoje dane osobowe w 
momencie zawarcia Porozumienia o współpracy i przekazaniu treści do publikacji w 
Profilu Partnera. 

15. Podanie danych osobowych Administratorowi  jest dobrowolne, ale niezbędne do 
korzystania z Usług Portalu jako Użytkownik/Partner. 

16. Administrator, stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r. poz. 123, z późn.zm.), informuje o szczególnych 
zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników/Partnerów z usług 
świadczonych za pomocą Portalu. Informacja dotyczy zagrożeń, które Administrator 
identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które mimo stosowania przez Administratora 
stosownych zabezpieczeń w tym obszarze należy brać pod uwagę: 

1) możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie 
malware, robaki internetowe); 

2) możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym 
umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania 
osobistych i poufnych informacji; 

3) możliwość wyłudzenia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości 
elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji 
pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika. 

Administrator, stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r. poz. 123, z późn.zm.), informuje iż w celu podnoszenia 
jakości usług i badania preferencji Użytkowników stosuje pliki „cookie”. Pliki cookie 
umożliwiają podnoszenie jakości oferowanych usług dzięki przechowywaniu preferencji 
Użytkowników. Administrator gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek. Pliki 
cookie nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie 
urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, 
który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Administratora do komputera 
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użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach 
cookie mogą być przechowywane preferencje Użytkownika i inne informacje, przy czym 
warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz 
nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania 
plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany. 

 
§ 10 

Reklamacje 
1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Użytkownik/Partner może 

zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@lgd-tur.org.pl  
2. Reklamacja powinna zawierać: nazwę Użytkownika/Partnera, adres poczty elektronicznej 

podany podczas Rejestracji/w formularzu kontaktowym lub Porozumieniu o współpracy 
oraz dokładny opis i powód reklamacji. 

3. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz 
informuje niezwłocznie Użytkownika/Partnera, za pomocą poczty elektronicznej o 
sposobie jej rozpatrzenia. 

  
§ 11 

Świadczenie usług 
1. Właściciel Portalu zobowiązuje się do świadczenia Usług na warunkach określonych w 

niniejszym Regulaminie. 
2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Użytkownikiem z 

chwilą zakończenia pomyślnie Rejestracji (moment rozpoczęcia korzystania z Usługi). 
3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 

Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia z Portalu danych. 
4. Właściciel Portalu informuje, że nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również 

usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych. 

5. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, 
sieci Właściciela Portalu oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur 
obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać 
samowolnej ingerencji w kształt lub treść Portalu, w tym poprzez wykorzystanie 
zewnętrznych narzędzi w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek 
części Portalu, dekompilację lub inne zabiegi naruszające integralność oprogramowania 
bądź służące pozyskaniu jego kodu źródłowego. 

6. Użytkownicy korzystają z zasobów Portalu na własną odpowiedzialność. 
7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa, Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem 
z Portalu, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, 
defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub 
systemu informatycznego lub nie przestrzeganiem  przez Użytkowników/Partnerów 
postanowień Regulaminu. 

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu z przyczyn 
niezależnych od Administratora. 

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści publikowane w Portalu były aktualne i 
rzetelne. Ze względu na cechy sieci Internet, Administrator nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody majątkowe i inne poniesione przez Użytkowników/Partnerów wskutek 
wykorzystania zasobów Portalu, z wyłączeniem szkód, za których z mocy prawa 
odpowiedzialność Administratora nie może zostać wyłączona. 
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10. Administrator ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych ważnych przyczyn 
niezależnych od niego ma prawo czasowo zawiesić dostęp do zasobów Portalu na okres 
niezbędny do wyeliminowania niepożądanych dla niego lub Użytkowników/Partnerów 
skutków zaistniałych okoliczności. 

11. Portal może zawierać odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie. 
12. Z zasobów osób trzecich Użytkownik/Partner korzysta na własne ryzyko. Administrator 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych 
zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez 
odnośniki (linki). 

  
§ 12 

Postanowienia końcowe 
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 
2. Informacja o zmianie niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie 

www.swojskieklimaty.org.pl, a dodatkowo będzie widoczna dla zarejestrowanych 
Użytkowników po zalogowaniu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.08.2020 r.  
 

 
Załączniki: 

1) Wzór porozumienia o współpracy 
2) Cennik reklam 
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