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I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Niniejszy regulamin określa ogólne zasady korzystania z usług interaktywnych
udostępnianych w serwisie Dziekuje.pl, dalej zwanym „Serwisem Dziekuje.pl” lub
„Serwisem”.
2.
Administratorem serwisu jest Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu – Miejsce
Kultu, Pamięci, Kultury, ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, wpisane do rejestru
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2008 r.
Dz. U. 08.77.462 na podstawie Dekretu Arcybiskupa Warszawskiego z dnia 27 listopada 2007
r., NIP: 525-24-23-501, REGON 141390948, zwanym dalej również „Administratorem” lub
„COB”.
3.

Serwis Dziekuje.pl służy do publikowania podziękowań na Serwisie.

4.
Serwis Dziekuje.pl umożliwia połączenie z serwisami dostępnymi pod adresami
internetowymi: www.youtube.com, www.facebook.com na podstawie bezpośredniego
przekierowania z serwisu Dziekuje.pl do profilów COB zamieszczonych w ww. serwisach.
Zamieszczenie materiałów w serwisach, o których mowa wymaga rejestracji Użytkownika na
ww. serwisach zgodnie z treścią stosownych regulaminów serwisów.
5.
Do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu zobowiązany jest każdy
użytkownik serwisu Dziekuje.pl. Obowiązek ten powstaje z momentem zamieszczenia
podziękowania na Serwisie, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
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6.
Korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w serwisie Dziekuje.pl i związane
z tym podanie danych w formularzu rejestracyjnym przy zamieszczaniu podziękowania jest
całkowicie dobrowolne.
7.
Korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w serwisie Dziekuje.pl jest
bezpłatne.

II DEFINICJE
8.

Terminy użyte w dalszej części niniejszego regulaminu oznaczają:
a. Regulamin – niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod
adresem
http://dziekuje.pl/regulamin_dziekujepl.pdf
stanowiący
regulamin
korzystania z usług interaktywnych w serwisie Dziekuje.pl;
b. Serwis, serwis Dziekuje.pl – przestrzeń sieciowa umożliwiająca użytkownikowi
korzystanie z usług interaktywnych udostępnionych przez COB;
c. Administrator Dziekuje.pl, Administrator Serwisu, Administrator - Centrum
Opatrzności Bożej – Wotum Narodu (COB); podmiot zarządzający serwisem oraz
dający użytkownikom narzędzia do korzystania z usług interaktywnych;
d. Użytkownik – osoba zarejestrowana w serwisie Dziekuje.pl, posiadająca indywidualne
konto, za którego pomocą w ramach udostępnianych w Serwisie usług
interaktywnych ma mająca możliwość zamieszczania i publikowania w Serwisie
określonych materiałów;
e. Konto Użytkownika, konto – przestrzeń sieciowa i narzędzia udostępniane
indywidualnemu Użytkownikowi po rejestracji w serwisie Dziekuje.pl, za pomocą,
których ma on możliwość korzystania z Usług udostępnianych w Serwisie;
f. Usługi, usługi interaktywne – usługi będące przedmiotem Regulaminu, świadczone
przez COB, udostępniane Użytkownikowi po rejestracji w serwisie Dziekuje.pl,
w ramach których ma on możliwość zamieszczania i publikowania w Serwisie
określonych materiałów za pomocą indywidualnego konta Użytkownika;
g. Materiały, określone materiały - teksty (o charakterze informacyjnym,
publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki,
wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki
dźwiękowe i inne) – zamieszczane lub publikowane przez Użytkowników w Serwisie
w ramach Usług udostępnianych przez COB obecnie lub w przyszłości;
h. Zamieszczanie materiałów – wprowadzanie przez Użytkownika za pomocą
indywidualnego konta określonych materiałów do Serwisu.
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i.

j.

Publikowanie materiałów – udostępnianie przez Użytkownika za pomocą
indywidualnego konta zamieszczonych przez niego w Serwisie materiałów wszystkim
osobom korzystającym z dostępu do Internetu.
Administrator ma prawo odrzucić (usunąć) materiały zamieszczane lub publikowane
przez Użytkownika bez podania przyczyny, jeżeli naruszają one postanowienia
niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

III KORZYSTANIE Z USŁUG
9. Aby korzystać z Usług udostępnianych w Serwisie, należy:
a. wypełnić formularz rejestracyjny przez podanie danych: imię i nazwisko,
miejscowość, e-mail; podać treść podziękowania; wgrać zdjęcie lub film oraz
zaakceptować postanowienia regulaminu;
b. podziękowanie dokonuje się po wysłaniu formularza (kliknięcie: „wyślij formularz”).
10. Jeżeli z jakichś przyczyn Użytkownik zarejestrował się w Serwisie, zostało utworzone jego
indywidualne konto i potwierdził rejestrację, a nie zaakceptował podczas rejestracji
postanowień Regulaminu albo Regulamin w tym czasie nie obowiązywał, administrator
Serwisu wysyła na adres email wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym
wiadomość zawierającą prośbę o akceptację Regulaminu drogą elektroniczną. Jeżeli
odpowiedź Użytkownika zawierająca akceptację Regulaminu nie dotrze do administratora
Serwisu w ciągu 72 h od momentu wysłania przez niego wiadomości z prośbą o akceptację
bądź Użytkownik nie zaakceptuje Regulaminu, jego konto zostaje zawieszone. Jeżeli po
upływie tygodnia od dnia wysłania prośby o zaakceptowanie regulaminu, Użytkownik nie
zaakceptuje Regulaminu. konto użytkownika zostanie usunięte. Dodanie refleksji, wpisu,
podziękowania, zamieszczenie materiałów lub publikowanie materiałów w Serwisie jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Użytkownika.
11. Potwierdzenie rejestracji przez Użytkownika oznacza wyrażenie przez niego zgody
na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji na temat działalności Serwisu.
12. Użytkownik serwisu Dziekuje.pl musi mieć ukończone 13 lat lub posiadać pozwolenie
od prawnych opiekunów na korzystanie z serwisu Dziekuje.pl
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IV OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
13. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.
14. Użytkownik ma obowiązek poinformować administratorów serwisu dziekuje.pl
o działaniach na szkodę serwisu dziekuje.pl jak również COB, dokonywane przez
użytkowników lub osoby trzecie.
V USŁUGI
15. Do korzystania z Usług konieczne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu,
wyposażonego w przeglądarkę internetową. COB nie ponosi odpowiedzialności
za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, związane z wadliwą konfiguracją lub wadliwym
działaniem komputera Użytkownika, brakiem dostępu do sieci, wadliwym działaniem
przeglądarki bądź działaniem osób trzecich.
16. Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownik otrzymuje możliwość zamieszczania
i publikowania określonych materiałów na stronach Serwisu za pomocą indywidualnego
konta Użytkownika po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
17. Użytkownik udziela COB zgody na wykorzystywanie części używanej przez siebie
przestrzeni Serwisu do publikowania materiałów Serwisu.
18. COB zastrzega sobie prawo do publikowania materiałów opublikowanych już przez
Użytkownika. COB zastrzega sobie również prawo do dokonywania skrótów i modyfikacji
w tym korekty tych materiałów w celu dostosowania ich do wymogów Serwisu.
19. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym
adres mailowy newslettera i mailingów serwisu Dziekuje.pl
20. Indywidualne konto Użytkownika nie może być wykorzystywane w celach reklamowych.
Zakaz ten nie dotyczy COB oraz osób, które uzyskały od COB pisemną zgodę
na wykorzystywanie konta Użytkownika w celach reklamowych.
21. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług udostępnianych przez COB zgodnie z
obowiązującym w Polsce prawem, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia
społecznego lub dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
a. niepublikowania materiałów naruszających prawa osób trzecich, w tym
w szczególności majątkowych lub osobistych praw autorskich, dóbr osobistych, w tym
prawa do wizerunku, oraz praw własności przemysłowej,
b. niepublikowania materiałów w wyraźny sposób poniżający lub ośmieszający osobę
trzecią,
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c. niepublikowania materiałów o charakterze reklamowym lub komercyjnym,
w szczególności w postaci linku przekierowującego do innej strony www,
d. niepublikowania materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami, w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo
fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy,
o charakterze szowinistycznym, nazistowskim lub faszystowskim oraz wszelkich
innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
e. niepublikowania materiałów obrazoburczych i innych, niezgodnych z nauką Kościoła
Katolickiego,
f. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników
lub innych poufnych danych,
g. niepodejmowania działań w celu zastraszania, grożenia lub nękania innych
Użytkowników Serwisu lub osób trzecich, nieposługiwania się nazwą Użytkownika,
która narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z
dobrymi obyczajami, w tym nawiązuje do wyrażeń powszechnie uznanych za
obraźliwe,
h. nieprowadzenia działalności, która mogłaby być szkodliwa dla Serwisu lub COB,
i. przekazywania do administratora Serwisu informacji o działalności, która mogłaby
być szkodliwa dla Serwisu lub COB,
j. we wszystkich w/w przypadkach COB zastrzega prawo natychmiastowego zamknięcia
konta Użytkownika.
22. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień Regulaminu
należy kierować na adres: dziekuje@dziekuje.pl
23. Użytkownik Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę wszystkich
materiałów, które zamieszcza lub publikuje w Serwisie za pomocą konta Użytkownika
w ramach Usług udostępnianych przez COB, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub
cywilnej za działania niezgodne z obowiązującym prawem.
24. Użytkownik Serwisu, który zamieszcza lub publikuje w Serwisie za pomocą konta
Użytkownika jakiekolwiek materiały stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oświadcza i gwarantuje, że posiada
wszelkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne do tych materiałów, a także wszelkie inne
prawa na dobrach niematerialnych oraz, że prawa te nie są obciążone prawami osób
trzecich, a dla eksploatacji materiałów w Serwisie nie będzie konieczne odrębne uzyskanie
zgody od osób trzecich. W przypadku, gdy w materiałach zostanie wykorzystany wizerunek
osób trzecich, Wykonawca będzie posiadał odpowiednie zgody osób, których wizerunek
wykorzysta w materiałach na korzystanie z wizerunku. Użytkownik ponosi pełną
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odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich przez zamieszczenie lub publikację
przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów w Serwisie.
25. Zamieszczając lub publikując materiały w Serwisie Użytkownik udziela COB nieodpłatnej,
niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów w celu prowadzenia Serwisu i realizacji
Usług na rzecz Użytkownika, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:
1. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych
nośnikach,
2. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami,
3. wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym
w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego
rodzaju urządzeń elektronicznych.
26. COB nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za
korzystanie przez Użytkownika z Usług udostępnianych w Serwisie w sposób sprzeczny
z postanowieniami niniejszego Regulaminu i obowiązującym prawem. Na żądanie
uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, COB
przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników Serwisu.
27. COB nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika
spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internetowej, w szczególności
włamaniami na konto Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem
systemu Użytkownika wirusami, straty moralne i materialne Użytkownika wynikające
z korzystania z Usług.
28. COB nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające
z przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub udostępnianiu Usług z przyczyn technicznych lub
niezależnych od COB.
29. COB jest uprawnione do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu kont użytkowników, jeśli
jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji
sprzętu lub oprogramowania, lub innymi przyczynami niezależnymi od COB – takimi jak siła
wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich.
30. COB zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług bez podania przyczyn.
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VI DANE UŻYTKOWNIKA
31. Warunkiem publikowania podziękowań jest wypełnienie formularza rejestracyjnego
przez podanie danych: imię i nazwisko, miejscowość, e-mail; podać treść podziękowania;
wgrać zdjęcie lub film oraz zaakceptować postanowienia regulaminu.
32. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Użytkownika oznacza jego
zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim danych
osobowych przez COB w celu świadczenia dostępnych na stronach Serwisu Usług oraz
w celach statystycznych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997
roku (Dz.U. nr 133, poz. 883 ze zm.).
33. COB jest administratorem danych osobowych dokonującym przetwarzania danych
osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z
dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze
zm.)
34. Adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym nie jest
udostępniany przez Serwis na stronach Serwisu ani innym Użytkownikom.
35.

Użytkownik nie może:
a. przesyłać innym Użytkownikom Serwisu lub osobom trzecim niechcianej
korespondencji (SPAM - za definicję SPAM-u przyjmujemy definicję podaną
na stronie:
http://www.nospam-pl.net/standard.php;),
by
przesyłać
lub
rozpowszechniać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub
naruszających prawa osób trzecich, w szczególności na adres mail innego
Użytkownika, który został mu udostępniony przez owego Użytkownika,
b. podejmować działań w celu wyłączenia, przeciążenia, ograniczenia prawidłowego
funkcjonowania lub wyglądu Serwisu. Adres e-mail podany przez Użytkownika
w formularzu rejestracyjnym służy do komunikacji pomiędzy nim a Serwisem.

36. COB zapewnia Użytkownikowi możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich
weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
37. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez COB danych podanych
w formularzu rejestracyjnym uniemożliwia z przyczyn technicznych dalsze świadczenie Usług
i jest równoważne z zamknięciem konta Użytkownika.
38. Konto Użytkownika, w przypadku, którego ujawnione zostanie podanie w formularzu
rejestracyjnym fałszywych danych, zostanie zamknięte.
7

dziekuje.pl
Regulamin korzystania z usług interaktywnych w serwisie dziekuje.pl
39. COB zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkownika
w formularzu rejestracyjnym.
40. COB ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Serwisu przez
Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania
danych osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez
przedstawienie zgód właściwych osób, albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli
dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub
wizerunek COB może odmówić rejestracji konta Użytkownika.
41. COB uprawnione jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
42. W przypadku zamknięcia konta Użytkownika, dane podane przez niego w formularzu
rejestracyjnym zostaną usunięte.
43. Użytkownik umieszczając na Dziekuje.pl materiały oświadcza, iż: osoby, których
wizerunek widoczny jest na materiałach (w szczególności zdjęciach, multimediach) wyraziły
zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.
44. Wykorzystanie przez Użytkownika cytatów, fragmentów tekstów pochodzących od
innych autorów musi być poświadczone przez podanie źródła cytowanych materiałów.

VII ZAMKNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA
45. COB zapewnia Użytkownikowi możliwość zamknięcia jego indywidualnego konta
Użytkownika.
46. COB zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika w każdej chwili bez
ostrzeżenia, a także bez podania przyczyn, zwłaszcza w przypadku, gdy:
a. Użytkownik korzysta z udostępnionych w Serwisie Usług w sposób niezgodny
z postanowieniami Regulaminu lub z obowiązującym prawem;
b. Użytkownik nie potwierdził akceptacji postanowień Regulaminu w sposób i terminie
określonym w pkt. 8. Regulaminu;
c. Użytkownik opublikował w Serwisie materiały naruszające prawa innych osób, w tym
w szczególności majątkowe i osobiste prawa autorskie i prawa do wizerunku;
d. Użytkownik opublikował w Serwisie materiały w wyraźny sposób poniżające lub
ośmieszające osobę trzecią;
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e. Użytkownik opublikował w Serwisie materiały o charakterze reklamowym lub
komercyjnym, w szczególności w postaci linku przekierowującego do innej strony
www;
f. Użytkownik opublikował w Serwisie materiały zawierające treści sprzeczne z prawem
lub dobrymi obyczajami, w szczególności pornograficzne, propagujące piractwo
fonograficzne, komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych, wirusy,
o charakterze szowinistycznym, nazistowskim lub faszystowskim lub wszelkie inne,
podobne w treści i działaniu, materiały;
g. Użytkownik opublikował w Serwisie materiały obrazoburcze i inne, niezgodne z nauką
Kościoła katolickiego;
h. Użytkownik dokonał nieautoryzowanego wejścia na konto innego Użytkownika, bez
zgody innego Użytkownika wszedł w posiadanie jego hasła lub innych poufnych
informacji lub podjął działania zmierzające w tym celu;
i. Nazwa Użytkownika narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest
niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym nawiązuje do wyrażeń powszechnie
uznanych za obraźliwe;
j. Działalność Użytkownika jest niekorzystna dla Serwisu lub COB.
k. Użytkownik w inny sposób złamał postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy
prawa przez COB.
47. Jeśli działania Użytkownika naruszają prawem chronione interesy innych osób w sposób
niewymieniony w Regulaminie jako zakazany, COB może zawiadomić Użytkownika o tym
fakcie pocztą elektroniczną i zażądać natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych
działań. Jeżeli Użytkownik nie odstąpi od podejmowania tych działań, będą one traktowane,
jako naruszenie Regulaminu, z wszelkimi konsekwencjami z tym się wiążącymi.
48. Po zamknięciu konta Użytkownika COB jest uprawnione do umożliwienia innym
Użytkownikom używania nazwy Użytkownika zamkniętego konta.
49. Po zamknięciu konta wszelkie treści i materiały zamieszczone i opublikowane przez
Użytkownika znajdujące się na serwerach Serwisu, zostaną usunięte.

VIII ZMIANY REGULAMINU
50. COB zastrzega sobie prawo do samodzielnego wprowadzania zmian w Regulaminie.
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w Serwisie pod
adresem: http://www.dziekuje.pl/
51. W razie uznania któregokolwiek z postanowień niniejszego
za nieobowiązujące, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

Regulaminu
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Regulamin korzystania z usług interaktywnych w serwisie dziekuje.pl
52. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian
Regulaminu pod adresem http://www.dziekuje.pl/ i zapoznawania się z nimi.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
53. Regulamin obowiązuje od 24 kwietnia 2012 r.
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