REGULAMIN AKCJI PREMIUM SMS ALIVIA

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w Warszawie 02796, ul. J. Zaruby 9/131 NIP 5272630752 REGON 142435498, www.alivia.org.pl, zwana dalej Alivia.
2. Celem akcji jest pozyskiwanie funduszy na cele statutowe określone w statucie Alivii w tym w
szczególności na pomoc osobom chorującym na nowotwory złośliwe.
3. Usługa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Użytkownik, aby wziąć udział w akcji, wysyła SMS na numer 71160 (1,23 zł w tym 23% VAT) o
treści: POMAGAM
5. Koszt wysłania PREMIUM SMS to 1 zł netto, tj. 1,23 zł brutto. Zwrotnie użytkownik otrzymuje
wiadomość zawierającą:
- podziękowanie za wsparcie Alivii – Fundacji Onkologicznej Osób Młodych oraz informację o stronie
www Alivii i umieszczonych na niej informacjach o działaniach Fundacji.
6. Akcja będzie dostępna pod numerem dostępowym: 71160 (1,23 zł w tym 23% VAT).
7. Akcja jest dostępna od dnia 03.05.2016 r.
8. Dodatkowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania usługi PREMIUM SMS ALIVIA można
uzyskać pisząc na adres info@alivia.org.pl.
9. Niniejsza akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych
i zakładach wzajemnych.
10. Regulamin AKCJI PREMIUM SMS ALIVIA dostępny jest na stronie www.alivia.org.pl oraz w
siedzibie Alivii.
11. Dane osobowe osób, które wesprą Alivię poprzez wysłanie SMS stosownie do postanowień
niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą w celu realizacji Akcji oraz rozpatrzenia złożonych
reklamacji. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe osób, które wesprą
działalność Alivii zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przetwarzane będą także w celu
otrzymywania w przyszłości komunikatów fundraisingowo-informacyjnych od Alivia.
12. Administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą
w Warszawie 02-796, ul. J. Zaruby 9/131.
13. Osobom, które wesprą działalność Alivii poprzez wzięcie udziału w Akcji przysługuje prawo
dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Każda osoba biorąca udział w
Akcji może usunąć swój numer z bazy, w tym celu należy wysłać SMS o treści ALIVIASTOP na numer
4301.
14. Alivia nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnie wysłanych wiadomości SMS.

15. Osoba chcąca wesprzeć działalność Alivii poprzez wysłanie SMS pod numer 71160 zobowiązana
jest przed wzięciem udziału w Akcji zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
II. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące usługi mogą być składane przez użytkowników
wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, i przesłane na adres siedziby
Alivii.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Alivię niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
7 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listownie, najpóźniej w
ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

