
 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU  
 

 
 STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI 

Z WRODZONĄ PRZEPUKLINĄ PRZEPONOWĄ 
I INNYMI WADAMI WRODZONYMI 

ORAZ ICH RODZIN 
„ZUZIK” 

 
 

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.wpp-stowarzyszenie.pl, zwanego dalej 

Serwis Zuzik, w szczególności: korzystania z Forum, dodawania wpisów, komentarzy i opinii 

w Serwisie Zuzik, prowadzonym przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Wrodzoną 
Przepukliną Przeponową i Innymi Wadami Wrodzonymi oraz Ich Rodzin „Zuzik”. 

Definicje: 

 

Serwis Zuzik – www.wpp-stowarzyszenie.pl  

platforma informacyjna stworzona i udostępniona przez Stowarzyszenie „Zuzik”, umożliwiająca 

korzystanie z danych oraz treści opracowanych przez Stowarzyszenie „Zuzik” oraz z Forum, które 

jest miejscem wymiany informacji, myśli i komentarzy na tematy związane z wrodzoną przepukliną 

przeponową, innymi wadami wrodzonymi oraz promocją i ochroną zdrowia. Serwis Zuzik umożliwia 

rejestrację, oraz  możliwość logowania na Forum w celu wymiany poglądów i informacji między 

osobami o podobnych zainteresowaniach wszystkim użytkownikom publicznej sieci Internet, którzy 

dokonają rejestracji za pośrednictwem formularza: 

http://wpp-stowarzyszenie.pl/forum/ucp.php?mode=register 

 

Forum Zuzik- Miejsce wymiany informacji, myśli i komentarzy na tematy związane wrodzoną 

przepukliną przeponową, innymi wadami wrodzonymi oraz promocją i ochroną zdrowia. 

 

Nowy Użytkownik Forum – Użytkownik, który zarejestruje się na Forum Zuzik poprzez formularz 

rejestracyjny oraz zaakceptuje niniejszy regulamin. Użytkownikiem Forum może zostać pełnoletnia 

osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która 

ukończyła 16 lat i za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych korzysta z Serwisu jako 

Nowy Użytkownik. Może tworzyć nowe tematy i dodawać odpowiedzi tylko po akceptacji przez 

moderatora.   

 

Użytkownik Forum – Każdy użytkownik, który napisał 7 postów, lub założył 7 nowych tematów, 

może tworzyć nowe tematy i dodawać odpowiedzi bez akceptacji moderatora. 

  

Użytkownik serwisu z rozszerzonym dostępem danych – Członek Stowarzyszenia „Zuzik” 

będący zarejestrowany na Forum Zuzik. Pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do 

http://www.wpp-stowarzyszenie.pl/
http://www.wpp-stowarzyszenie.pl/
http://wpp-stowarzyszenie.pl/forum/ucp.php?mode=register


 

czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i za zgodą rodziców lub innych 

przedstawicieli ustawowych korzysta z Serwisu jako Użytkownik. 

 

Administrator danych -  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Wrodzoną Przepukliną Przeponową  

i Innymi Wadami Wrodzonymi oraz Ich Rodzin „ZUZIK”. 

 

Administrator serwisu - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Wrodzoną Przepukliną Przeponową  

i Innymi Wadami Wrodzonymi oraz Ich Rodzin „Zuzik”. 

 

Moderator danych – osoba fizyczna wyznaczona przez Stowarzyszenie „Zuzik”, do której zadań 

należy: Zarządzanie panelem administracyjnym Serwisu Zuzik, (w tym Forum Zuzik), kontrola treści 

i komentarzy zamieszczanych w Serwisie Zuzik przez wszystkich Użytkowników. Może tworzyć, 

edytować oraz usuwać Fora oraz wątki i posty. Moderator danych dba o przestrzeganie zasad 

niniejszego regulaminu. 

 

 

Dane osobowe - Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), za dane osobowe uważa się wszelkie 

informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą 

możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub 

pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka 

specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, 

kulturowe lub społeczne (art. 6 ust. 2 ustawy). 

  

 

Profil - Zbiór informacji Użytkownika Forum. 

 

Dział – inaczej zbiór wątków. 

 

Wątek – obszar obejmujący konkretną tematykę, na łamach którego można dokonywać wyboru 

określonego tematu. 

 

Temat – grupa wiadomości i wpisów na jeden, określony temat. 

 

Post – dowolna treść wprowadzona na Forum przez Użytkownika publicznej sieci Internet. Post jest 

treścią w obrębie określonego wątku. 

 

 

1. Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną 

odpowiedzialność. Administrator Serwisu Zuzik nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności  

za treści zamieszczane przez użytkowników na Forum.  

 

2. Serwis Zuzik nie przekazuje informacji odnośnie danych użytkowników firmom, czy osobom 

prywatnym. Osoby, które dokonały rejestracji w serwisie, wyrażają jednocześnie zgodę  

na przetwarzanie ich danych wyłącznie w celach administracyjnych. 

 

3. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe  

są prawdziwe. 

 

 



 

4. Administratorem danych, z uwzględnieniem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Zuzik”. 

Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie przez każdego Użytkownika, w celu 

uczestnictwa w Forum Zuzik. Użytkownikowi Forum, który poda swoje dane osobowe, 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.  

 

5. Wszystkie dane są szyfrowane w bazie danych i dostępne tylko dla administratora  serwisu. 

Administrator danych zastrzega sobie jednak prawo do przekazania wszelkich znanych  

mu informacji o Użytkowniku na żądanie uprawnionych organów, jeżeli zostanie wszczęte 

jakiekolwiek postępowanie mające związek z publikacjami na Forum.  

 

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum Serwisu Zuzik postów sprzecznych  

z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających 

do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, 

propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie  

lub prawa innych osób itp. 

 

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum Serwisu Zuzik  treści uznanych 

powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.  

 

8. Użytkownicy Serwisu Zuzik proszeni są o formułowanie myśli zwięźle i przejrzyście oraz 

unikanie błędów ortograficznych.  

 

9. Niedopuszczalne jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, 

zawierających szkodliwe porady, nie będące próbą rozwiązania problemu.  

 

10. Użytkownicy Serwisu Zuzik proszeni są unikanie pisania całego tekstu dużymi literami, jest  

to nieczytelne. Dużych liter używa się, aby jakiś fragment wypowiedzi szczególnie podkreślić. 

W elektronicznej formie przekazu oznaczają one używanie podniesionego tonu albo wręcz 

krzyku.  

 

11. Na Forum obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgaryzmów.  

 

12. Niedopuszczalnym jest obrażanie oraz atakowanie wypowiedziami innych użytkowników. 

Teksty obraźliwe dla innych Użytkowników Forum będą usuwane. 

 

13. Prosimy o zakładanie i kontynuowanie wątków w odpowiednich dla nich działach. Wątki 

założone w niewłaściwych działach będą przenoszone do odpowiednich kategorii przez 

moderatorów. 

 

14. Przed założeniem nowego tematu prosimy o sprawdzenie, czy podobna dyskusja już się nie 

toczy (Ułatwi to wyszukiwarka w menu Forum opcja „szukaj”). 

 

15. Moderatorzy danych mają prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania,  

a nawet do usuwania z Forum, jeżeli nie spełniają warunków określonych w niniejszych 

Zasadach korzystania z Serwisu Zuzik. 

 

16. Przypadki łamania prawa będą zgłaszane właściwym służbom. Użytkownicy ponoszący 

odpowiedzialność będą łącznie z ich postami usuwani z Serwisu Zuzik.  

 



 

17. Korzystając z Serwisu Zuzik, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego 

Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego 

postanowień. 

 

18. Stowarzyszenie „Zuzik” zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu.  

 

19. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie. 

 

 


