REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO
WSPIERAJĄCEGO WSPÓŁPRACĘ PARTNERSKĄ I MIĘDZYNARODOWĄ

Administratorem Portalu jest fundacja: „Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych”
z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Ukryta 14, e-mail:
faie@fundacjaaie.eu Fundacja jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385004, NIP:
9372652784, REGON: 241936864.
§1. Definicje
Pojęcia oznaczone poniżej i użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
1) Regulamin – niniejszy regulamin.
2) Usługodawca – „Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych” z siedzibą w
Bielsku-Białej w zakresie, w jakim świadczy usługi drogą elektroniczną.
3) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych,
która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
4) Strona – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem: http://www.
NGOproject.fundacjaaie.eu, za pośrednictwem której prowadzony jest Portal
Internetowy.
5) Formularz rejestracyjny - formularz elektroniczny dostępny na Stronie Portalu
Internetowego, za pomocą którego Usługobiorca może dokonać Rejestracji.
6) Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Usługobiorcy za
pośrednictwem Strony przy wykorzystaniu Formularza Rejestracyjnego.
7) Konto Klienta – podstrona strony internetowej Portalu, do której dostęp jest
chroniony loginem i hasłem ustawionym przez Usługobiorcę.
8) Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
9) Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające
porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności
poczty elektronicznej.
10) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie,
a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą
właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z późn. zm.).
11) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez
jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na
indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń
do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania
danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne.
12) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające
indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych
między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
13) Usługa elektroniczna – usługa świadczona na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną
za pośrednictwem serwisu Strony.
§2. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Portalu Internetowego, mieszczącego
się pod adresem http://www.NGOproject.fundacjaaie.eu, w zakresie wspierania
organizacji pozarządowych w planowaniu, pisaniu i realizowaniu projektów
partnerskich, międzynarodowych oraz wspierania nawiązywania i rozwijania
partnerstw krajowych i międzynarodowych, jak również stworzenia społeczności
realizatorów projektów międzynarodowych dla wymiany doświadczeń i dobrych
praktyk związanych z międzynarodową współpracą partnerską oraz korzystania z
usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o
którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).
3. Kontakt ze Usługodawcą można uzyskać poprzez:
a) Kontakt listowny pod adresem: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw
Edukacyjnych, ul. Ukryta 14, 43-300 Bielsko-Biała;
b) kontakt telefoniczny pod numerem: +48 511-551-439;
c) korzystając z adresu poczty elektronicznej: faie@fundacjaaie.eu
Koszty kontaktu w formie listownej oraz telefonicznego ponosi Usługobiorca zgodnie
z taryfami usług obowiązującymi dla danego operatora.
4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem
teleinformatycznym obsługującym Portal, którym posługuje się Usługodawca w celu
realizacji usługi elektronicznej, Usługobiorca powinien dysponować aktywnym

kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci
Internet.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w
tym między innymi naruszających dobra osobiste osób trzecich lub podmiotów oraz
materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania
Usługobiorca nie jest uprawniony, a także treści o charakterze politycznym i ściśle
komercyjnym. Treści takich Administrator Portalu nie będzie publikować.
Dostarczanie przez Usługobiorców treści z naruszeniem powszechnie obowiązujących
przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub
karnej.
6. Publikowane będą jedynie treści związane w sposób merytoryczny z tematyką
Portalu. Treści na Stronie Portalu będą publikowane w języku polskim i języku
angielskim. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do zatwierdzania – w tym do
skracania lub redagowania - wszystkich treści dostarczanych przez Usługobiorców,
które mają być publikowane na Stronie Portalu. O braku zatwierdzenia dostarczonych
treści Administrator informuje poprzez Adres elektroniczny Usługobiorcę.
Dobrowolne dostarczenie treści do Administratora oznacza, że Usługobiorca przenosi
na Administratora prawa autorskie w sposób bezterminowy i bez ograniczeń
terytorialnych na polu eksploatacji „publiczne udostępnienie utworu w taki sposób,
aby każdy miał do niego dostęp w wybranym przez siebie czasie i miejscu”; osobiste
prawa autorskie pozostają przy autorze treści.
7. Zamieszczane na Stronie Portalu rozwiązania problemów projektowych mają
charakter nieformalny i przed ich ostatecznym zastosowaniem (wprowadzeniem w
życie), muszą każdorazowo zostać skonsultowane z opiekunem danego projektu lub
w razie jego braku – z przedstawicielem instytucji wdrażającej, zarządzającej,
certyfikującej, audytowej lub dokonującej rozliczeń finansowych.Administrator
Portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony
Portalu, jednocześnie zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych ze względów
technicznych przerw w zakresie jej udostępniania. Administrator udzieli
Usługobiorcom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania
Portalu, w zakresie za który odpowiada, po dokonaniu zgłoszenia na adres e-mail:
faie@fundacjaaie.eu
§3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
1.

Za pośrednictwem serwisu Portalu Usługodawca świadczy następujące Usługi
związane z dostępem do wydzielonych funkcjonalności Portalu: :
a) Bazy Wiedzy, zawierającej m.in. "Pigułki Wiedzy" dotyczące kluczowych
aspektów planowania i realizacji projektów; poradnik stosowania metody

Strukturyzowanego Dialogu Demokratycznego (SDD) do analizy problemów i
wypracowywania rozwiązań; poradnik prawny; poradnik językowy (j. angielski
projektowy); poradnik dotyczący organizowania spotkań międzynarodowych;
linki do ciekawych artykułów; prezentacje narzędzi do zarządzania projektami;
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
b) Bazy wspierającej, zawierającej: wizytówki organizacji planujących stworzenie i
realizację projektu międzynarodowego, z możliwością rejestracji organizacji i
stosowania filtrów; linków do wyszukiwarek partnerów międzynarodowych
aktualnych programów grantowych oraz punktów kontaktowych programów
międzynarodowych;
wyszukiwarek
programów
grantowych
dofinansowujących działania partnerskie, międzynarodowe.
c) Klubu Realizatorów Projektów Międzynarodowych w postaci prowadzenia
spotkań on-line z ekspertami (w tym w formie webinariów) oraz forum
dotyczące planowania i realizacji projektów międzynarodowych, nawiązywania
i budowania partnerstw wraz możliwością dodawania różnych wątków w
dyskusji.
d) Newslettera - w przypadku subskrypcji newslettera lub wyrażenia zgody na
jego otrzymywanie w procesie Rejestracji Usługobiorca będzie proszony o
podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje od Usługodawcy.
Umowa o korzystanie z usługi „Newsletter” zawierana jest na czas
nieokreślony, a jej wypowiedzenie przez Usługobiorcę będzie mogła nastąpić
w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny przez
przesłanie stosowanego oświadczenia drogą elektroniczną na adres:
faie@fundacjaaie.eu lub w formie pisemnej.
2.

Usługobiorca, który będzie chciał korzystać ze wszystkich funkcjonalności Portalu,
dostarczanych w ramach świadczonych usług elektronicznych, musi dokonać
Rejestracji poprzez wypełnienie elektronicznej formy Formularza rejestracyjnego. W
tym celu Usługobiorca powinien ustanowić hasło, niezbędne do uzyskania dostępu.
Login Usługobiorcy to podana przez niego nazwa użytkownika. Hasło jest ciągiem
znaków ustalanych przez Usługobiorcę. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy i
Usługobiorca ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed
niepowołanym dostępem osób trzecich. Usługobiorca może w każdym czasie
zrezygnować ze świadczenia usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i
bez wskazania przyczyny poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na
adres: faie@fundacjaaie.eu lub składając oświadczenie w formie pisemnej na adres
wskazany w §2 ust.3 lit.a) Regulaminu.

3.

Funkcjonalności, do korzystania z których konieczna jest rejestracja w Portalu
obejmują:

a) Baza Wiedzy: Dodawanie treści przez Użytkowników Portalu;
b) Baza wspierająca: Utworzenie wizytówki organizacji, w tym streszczeń
projektów do których poszukiwani sa partnerzy, w Portalu;
c) Klub Realizatorów Projektów Międzynarodowych: Udział w webinariach –
spotkaniach z ekspertami w zakresie planowania i realizacji partnerskich
projektów międzynarodowych oraz dodawanie wpisów na Forum.
4.

W Formularzu rejestracyjnym organizacja Usługobiorcy wskazuje:

4.1. Dane obowiązkowe:
a) Pełną nazwę organizacji pozarządowej, którą reprezentuje Usługobiorca
b) Nazwę Użytkownika
c) Hasło
d) Adres e-mail
4.2. Dane nieobowiązkowe:

e) Dane adresowe i kontaktowe do organizacji Usługobiorcy
f) Krótką informację o zakresie działania organizacji Usługobiorcy ze szczególnym
uwzględnieniem aktywności o charakterze partnerskim i międzynarodowym.
5.

Do prawidłowego zakończenia procesu Rejestracji wymagana jest akceptacja
Regulaminu Portalu oraz Polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych.
6. Informacja dotycząca szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług
świadczonych drogą elektroniczną:
Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną pociąga
za sobą zagrożenia związane z użytkowaniem sieci Internet, w szczególności polegające na
ryzyku zainstalowania w systemie informatycznym Usługobiorcy (użytkownika Internetu)
niechcianego lub szkodliwego oprogramowania. Korzystanie z sieci Internet, w tym
korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, stwarza zagrożenie działania tzw.
hackerów internetowych. Dlatego zalecane jest, by Usługobiorca zainstalował na
komputerze, z którego korzysta podłączając się do Internetu oprogramowanie
zabezpieczające. Zalecana jest stała aktualizacja oprogramowania oraz definicji wirusów.
§4. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest publikowany na Stronie Portalu oraz dostarczany jest nieodpłatnie
Usługobiorcy (drogą elektroniczną) na jego żądanie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, rozstrzygane będą przez
sąd miejscowo właściwy według siedziby Usługodawcy.
4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Usługobiorcy, którzy dokonali Rejestracji lub
korzystają z usługi „Newsletter” albo którzy korzystają z innych Usług elektronicznych
będą związani zmienionymi postanowieniami Regulaminu, jeżeli nie wypowiedzą
umowy o świadczenie usług elektronicznych w terminie 30 dni od dnia
powiadomienia o zmianie Regulaminu.
5. Usługodawca umieszcza na Stronie sklepu teksty poszczególnych wersji Regulaminu
wraz z informacją dotyczącą ich mocy obowiązującej.
6. Zasady polityki ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych określa
odrębnie „Polityka prywatności oraz ochrony danych osobowych”.
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 sierpnia 2016 r.

