Regulamin usługi powiadamiania SMS dla Subskrybenta
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Dokument (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania przez Subskrybenta z usługi powiadamiania SMS (zwanej
dalej "Usługą") realizowanych przez Stowarzyszenie Retina AMD Polska.

2.

Usługodawcą jest: Stowarzyszenie Retina AMD Polska, ul. Wąwozowa 25/36 02-796 Warszawa
NIP: 526 22 92 779 z Zarządem w składzie:
Małgorzata Pacholec - Prezes

3.

Realizatorem Usług dostępnych na platformie mProfi jest: Stowarzyszenie Retina AMD Polska,
zwana dalej "Użytkownikiem Konta”

4.

Odbiorcą Usług jest każda osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej lub stacjonarnej, która skorzystała z funkcjonalności Usługi
akceptując tym samym regulamin i przedstawione w nim warunki (zwana dalej "Subskrybentem”)

5.

Subskrybent wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 2 Zasady realizacji Usługi
1.

Użytkownik Konta realizuje przesyłanie informacji tylko do takich Subskrybentów, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie np.:
poprzez proces rejestracji i wyłącznie o sprawach i zdarzeniach, które zaakceptował Subskrybent.

2.

Subskrybent dokonuje samodzielnego wyboru grup tematycznych z zestawu jaki przygotował Użytkownik Konta

3.

Korzystanie z funkcjonalności Usługi powiadomień wymaga prawidłowej rejestracji/wyrejestrowania się przez Subskrybenta.

4.

Prawidłowa rejestracja/wyrejestrowanie się do Usługi powiadomień polega na wykonaniu jednej z poniższych czynności:
4.1. wypełnieniu formularza on-line dostępnej na stronie www Użytkownika Konta,
4.2. wysłaniu przez Subskrybenta wiadomości SMS z treścią komendy rejestracyjnej/wyrejestrowującej zdefiniowanej przez
Użytkownika Konta na numer 735 907 849,
4.3. subskrybent może zamiast on line wypełnić ankietę rejestracyjną w siedzibie Usługodawcy,
4.4. postępowaniu zgodnie z komunikatem głosowym odebranym na telefonie stacjonarnym.

5.

System potwierdza wykonanie poprawnej rejestracji/wyrejestrowania poprzez przesłanie powitanej/pożegnalnej wiadomości SMS
ustalonej przez Użytkownika Konta.

6.

Subskrybent zgadza się ponieść koszt wiadomości SMS podczas procesu rejestracji/wyrejestrowania wysłanej na numer 735 907 849,
którego koszt jest zgodny z posiadanym przez Subskrybenta planem taryfowym u swojego operatora.

§ 3 Cennik usług
1.

Subskrybent ponosi jedynie koszt wysłania komendy rejestracyjnej/wyrejestrowującej, który jest zgodny z posiadanym przez niego
planem taryfowym u swojego operatora, jak za zwykły SMS na telefon komórkowy.

2.

Stowarzyszenie Retina AMD Polska ponosi koszty utrzymania platformy mProfi.pl i przesyłania wiadomości SMS.

§ 4 Odpowiedzialność Użytkownika Konta
1.

Użytkownik Konta ponosi odpowiedzialności za dystrybucję Usług niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane.

2.

Użytkownik Konta zapewnia, iż treść komunikatów przekazywanych Subskrybentom i odbiorcom wiadomości w ramach realizacji Usług
z wykorzystaniem platformy Mprofi nie narusza dobrych obyczajów i nie zawiera treści powszechnie uznawanych za obraźliwe.

§ 5 Ochrona danych osobowych
1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Usługi pozostaje Użytkownik Konta

2.

Użytkownik Konta zgodnie z art. 31. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101
poz. 926 z późn. zm.) powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych na potrzeby Usługi. Usługodawca
oświadcza, że baza danych osobowych gromadzonych na potrzeby Usługi, zgłaszana jest do rejestracji Generalnemu Inspektorowi
Ochrony Danych Osobowych.

3.

Subskrybentowi przysługuje prawo do poprawiania i uzupełniania danych osobowych oraz prawo do usunięcia jego danych osobowych
z bazy poprzez wysłanie żądania modyfikacji lub usunięcia na adres retinaamd@retinaamd.org.pl

§ 6 Postanowienia końcowe
1.

Korzystanie z Usługi powiadamiania SMS jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Subskrybenta na otrzymywanie komunikatów
SMS z informacjami dotyczącymi schorzeń siatkówki i plamki żółtej.

2.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej
przyczyny.

3.

Kontakt informacyjny i techniczny dotyczący Usługi dostępy jest dla Subskrybenta pod adresem mailowym
retinaamd@retinaamd.org.pl

4.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.

5.

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

