Organizator i cel serwisu
Organizatorem serwisu pod nazwą „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” (dalej, „Serwis”) jest
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Flory 1/8, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS: 0000166381, adres strony internetowej: www.frd.org.pl e-mail: frd@frd.org.pl
(„Organizator”).
Serwis ma na celu prowadzenia edukacji w zakresie żywienia dzieci do lat 6, w tym
promowanie prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci do lat 6. Treści w Serwisie mają
przyczynić się do podniesienia świadomości roli żywienia we wczesnym okresie życia, w
szczególności wśród pracowników żłobków i przedszkoli, rodziców, opiekunów (faktycznych i
prawnych), innych osób lub podmiotów, które ze względów osobistych lub zawodowych są
zainteresowane tematyką żywieniową.
Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej
Wszystkie materiały i treści prezentowane w Serwisie, tj. m. in.: fotografie, obrazy oraz
materiały zawierające dźwięk albo inne utwory, znajdujące się w sieci Internet pod adresem:
www.zdrowojemy.info, podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) oraz
innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.
Jeśli inaczej nie zastrzeżono, Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z
siedzibą w Warszawie przysługują autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów
zamieszczonych w Serwisie, w tym do logotypu programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”
(„Materiały”).
Bez uprzedniej zgody udzielonej przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa
Komeńskiego z siedzibą w Warszawie na piśmie pod rygorem nieważności, użytkownik
Serwisu nie jest uprawniony do rozprowadzania, przesyłania, modyfikowania, zamieszczania
na innych stronach, bądź wykorzystywania materiałów i treści w nim zamieszczonych w celu
innym niż użytek osobisty. W szczególności zakazane jest kopiowanie lub udostępnianie w
celach komercyjnych wszelkiego rodzaju danych, tekstów, obrazów, plików wideo lub audio
zamieszczonych w Serwisie, z wyłączeniem materiałów opatrzonych podpisem „do
pobrania”, z których każdy Użytkownik może skorzystać zgodnie z prawem.
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z siedzibą w Warszawie oraz
prezentowani w Serwisie partnerzy programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” i ich symbole
słowne i graficzne, w tym znaki towarowe, podlegają ochronie przepisów prawa autorskiego
oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Zakazane jest ich
wykorzystywanie bez odrębnej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu.
Ograniczenie odpowiedzialności
Organizator dokłada starania do prezentowania w sposób poprawny wszelkich informacji w
Serwisie. Organizator nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności za treści, politykę
prywatności, a także sposób funkcjonowania zewnętrznych serwisów internetowych, do
których odsyłacze (linki) zamieszczone zostały w Serwisie przez osoby trzecie. Organizator
nie odpowiada za komunikaty i treści zamieszczane w Serwisie przez osoby trzecie.

Przesyłane materiały

Zabronione jest zamieszczenie w Serwisie przez jego użytkowników jakichkolwiek
materiałów, w tym danych, tekstów, obrazów, plików wideo lub audio, zawierających treści
naruszające obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre
obyczaje, jak również dobra osobiste i prawa osób trzecich, w tym innych użytkowników.
Organizator jest uprawniony do usunięcia takich materiałów w każdym czasie.
Dane osobowe
Dane osobowe udostępniane przez Użytkowników w ramach funkcjonalności Serwisu, będą
przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej zwana: „ustawą o ochronie
danych osobowych”), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2002r., Nr 144 poz.1204 z późn. zm) oraz Regulaminu Serwisu „Zdrowo jemy,
zdrowo rośniemy” (dostępnego na stronie www.zdrowojemy.info).
Moc wiążąca warunków korzystania z Serwisu
Warunki i zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem Serwisu wskazane powyżej dotyczą
wszystkich odwiedzających go osób, które – przez sam fakt odwiedzenia Serwisu – uważa
się za jego „Użytkowników”.
Reklamacje:
Wszelkie reklamacje i uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu, prosimy kierować
listownie pod adres: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Flory 1/8 z dopiskiem, że reklamacja dotyczy „Serwisu Zdrowo Jemy
Zdrowo Rośniemy”.
Niniejsze warunki i zastrzeżenia obowiązują od dnia 14.11.2014.

