REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KIDSARTKIDS
Witaj na naszej stronie internetowej!
Serwis Kidsartkids jest miejscem nakierowanym na propagowanie rozwoju artystycznego dzieci. Na
naszym Serwisie będą organizowane m.in. różnego rodzaju konkursy, dostępne inspiracje i materiały mające
na celu edukację artystyczną dzieci. Rodzice znajdą tu również praktyczne informacje na temat rozwoju
dziecka przez działania artystyczne. Mamy nadzieje, że nasza strona stanie się zarówno dla dzieci jak i ich
rodziców miejscem inspiracji i nauki pozwalającym rozwinąć wyobraźnię i talent artystyczny dzieci.
Priorytetem Coccodrillo jest utrzymanie zaufania wśród Uczestników i Użytkowników naszego
Serwisu. Poniżej znajdziesz Regulamin korzystania z usług zamieszczonych na naszej stronie internetowej.
Bardzo prosimy o przestrzeganie poniższych zasad. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy Cię do
kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsza strona internetowa stanowi własność Coccodrillo – CDRL S.A. z siedzibą w Pianowo (64000 Kościan), przy ul. Kwiatowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000392920, REGON: 411444842, NIP: 698-167-31-66.
2. Podmiotem nadzorującym i administrującym stronę internetową jest Pomarańcza Michał Michalik z
siedzibą w Poznaniu (60-408 Poznań), przy ul. Przelot 17, NIP: 699-173-55-84, REGON: 411171143.
3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego Kidsartkids, dalej zwanego
„Serwis Kidsartkids” lub „Serwis”
4. Serwis jest dostępny pod adresem internetowym https://www.kidsartkids.eu
5. Serwis skierowany jest zarówno do rodziców, opiekunów i dzieci zainteresowanych tematyką rozwoju
przez działalność artystyczną.
6. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne. Możesz dowolnie przeszukiwać nasz Serwis,
korzystać z rozwiązań oraz gdy jest to dostępne umieszczać na naszej stronie materiały lub
przygotowane dla Ciebie materiały pobierać. Pamiętaj jednak, że korzystanie ze strony internetowej nie
może być niezgodne z prawem i w jakikolwiek sposób obraźliwe.
II.
1.

2.
3.

4.
5.

Definicje
„Właściciel” - Coccodrillo – CDRL S.A. z siedzibą w Pianowo (64-000 Kościan), adres przy ul.
Kwiatowej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000392920, REGON: 411444842, NIP: 698-167-31-66,
„Administrator” - Pomarańcza Michał Michalik z siedzibą w Poznaniu (60-408 Poznań), przy ul.
Przelot 17, NIP: 699-173-55-84, REGON: 41117114,
„Administrator danych”- Coccodrillo – CDRL S.A. z siedzibą w Pianowo (64-000 Kościan), adres
przy ul. Kwiatowej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000392920, REGON: 411444842, NIP: 698-167-31-66,
„Regulamin serwisu” lub „Regulamin” – niniejszy Regulamin serwisu internetowego Kidsartkids,
„Uczestnik”– osoba fizyczna, spełniająca warunki uczestnictwa w Serwisie określone w pkt IV
Regulaminu, która została zarejestrowana na podstawie Formularza rejestracyjnego, złożonego
zgodnie z Regulaminem i instrukcjami wypełnienia Formularza rejestracyjnego lub w inny
udostępniony przez Administratora sposób,
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6. „Użytkownik” – każdy użytkownik Internetu odwiedzający Serwis, lecz nie korzystający z opcji
rejestracji w Serwisie.
7. „Formularz rejestracyjny” - wniosek Użytkownika, złożony według wzoru/formatu ustalonego
przez Administratora, dostępnego w ramach Serwisu, który po prawidłowym wypełnieniu przez
Użytkownika stanowi wniosek o przyjęcie Użytkownika do Serwisu; forma oraz szczegółowe zasady
dotyczące prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego uregulowane zostały w pkt V
Regulaminu.
8. „Treść/ Treści” - elementy tekstowe lub graficzne, w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane przez
Uczestnika Serwisu w ramach Serwisu.
III. Ochrona prywatności
1. Administratorem danych Uczestnika, w tym danych osobowych przekazanych w formularzu
rejestracyjnym jest Właściciel tj. CDRL S.A. z siedzibą w Pianowo (64-000 Kościan), adres przy ul.
Kwiatowej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000392920, REGON: 411444842, NIP: 698-167-31-66,
2. Uczestnik może skontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres: ul. Kwiatowa 2, 64-000
Kościan, lub telefonując pod numer: +48 65 511 87 00. Uczestnik może skontaktować się z
Administratorem danych za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych
pisząc na adres: info@coccodrillo.pl z dopiskiem: do inspektora ochrony danych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika jest umowa pomiędzy Uczestnikiem, a
Administratorem danych, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu i
dla wykonania której przetwarzanie danych Uczestnika jest niezbędne.
4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz
do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i
realizacja Umowy będą niemożliwe.
6. Dane Uczestnika będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 30 dni od dnia
rozwiązania Umowy.
7. Administrator danych przekaże dane Uczestnika następującym odbiorcom: Pomarańcza Michał
Michalik z siedzibą w Poznaniu (60-408 Poznań), przy ul. Przelot 17, NIP: 699-173-55-84, REGON:
41117114 oraz Agencja Marketingu Zintegrowanego AMBASADA MAREK z siedzibą w Łodzi (94303 Łódź), przy ul. Konstantynowskiej 34 lok. 117, NIP: 727-248-50-21, REGON: 101045250.
8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych Uczestnika do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
9. Uczestnik ma prawo żądać od Administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Administratora danych
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. W oparciu o dane osobowe Uczestnika Administrator danych nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Szczegółowe informacje w zakresie ochrony Twoich danych uzyskasz klikając na „Politykę prywatności”.
IV. Podstawowe warunki uczestnictwa w Serwisie
1. Uczestnikiem Serwisu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej,
b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
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2.

3.
4.
5.

V.

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia,
e) poprawnie wypełni Formularz rejestracyjny i skutecznie zakończy proces rejestracji.
Administrator dopuszcza uczestnictwa w Serwisie osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych z zastrzeżeniem zdania następnego. Zastrzega się, iż
zgoda może być zweryfikowana na każdym etapie korzystania z Serwisu.
Jeden Użytkownik spełniający warunki korzystania z Serwisu określone w pkt IV ust 1 lub 2
Regulaminu, może założyć tylko jedno konto w Serwisie.
Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podawać prawidłowe i prawdziwe dane osobowe.
Serwis składa się z treści dostępnych dla wszystkich Użytkowników Internetu przeglądających
Serwis oraz z treści dedykowanych dla Uczestników Serwisu, dostępnych po dokonaniu
prawidłowej rejestracji.

Formularz rejestracyjny
1. Warunkiem przystąpienia do Serwisu jako Uczestnik, jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego
dostępnego w Serwisie, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.
2. Formularz jest uzupełniony prawidłowo, gdy Użytkownik wypełni wszystkie obowiązkowe pola.
3. Po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego Administrator przekazuje
Uczestnikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją
o sposobie dokonania aktywacji.
4. Po dokonaniu aktywacji Uczestnik uzyskuje dostęp do Serwisu.
5. Po prawidłowo wykonanej i aktywowanej rejestracji w Serwisie, Uczestnik Serwisu ma dostęp do
swojego profilu z poziomu logowania do Serwisu.
6. Zarejestrowany Uczestnik Serwisu ma możliwość, po zalogowaniu, edycji swoich danych oraz
dobrowolnego dodawania dodatkowych informacji w swoim Profilu.

VI. Inne sposoby rejestracji
1. Administrator może okresowo udostępnić możliwość rejestracji w Serwisie za pomocą konta w
serwisie Facebook .
2. Uczestników zarejestrowanych w Serwisie za pomocą konta w serwisie Facebook, przepisy
Regulaminu stosuje się odpowiednio, chyba że co innego wynika z treści niniejszego punktu.
3. Do Uczestników zarejestrowanych w Serwisie za pomocą konta w serwisie Facebook nie znajdują
zastosowania postanowienia Regulaminu wskazane w pkt IV 1 lit. e oraz pkt V ust. 5.
VII. Prawa i obowiązki Uczestnika
1. Uczestnik zobowiązuje się w szczególności do:
a) przestrzegania praw autorskich zgodnie z pkt IX Regulaminu oraz praw wynikających z
rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych
Właściciela i Administratora oraz innych podmiotów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi,
b) powstrzymywania się od działań mogących utrudnić korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy
dla innych Uczestników,
c) nieudostępniania swojego Konta innym osobom, jak również do niekorzystania z Kont
należących do innych Uczestników,
d) powstrzymywania się od działań, które naruszałyby prywatność innych Uczestników,
e) powstrzymywania się od działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie
Serwisu, w tym działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu,
utrudnianiu dostępu do kont innych użytkowników oraz utrudnianiu korzystania z Serwisu
przez innych Uczestników,
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f)

niepodejmowania działań sprzecznych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia
społecznego i porządkiem prawnym,
g) niepodejmowania działań na szkodę Właściciela, Administratora oraz innych Uczestników,
h) niewykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, porównawczej, komercyjnej i
marketingowej.
2. Uczestnik może bez podania przyczyny zażądać od Administratora bezpowrotnego usunięcia
swojego konta.
VIII. Prawa i obowiązki Administratora
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub trwałego usunięcia konta Uczestnika,
który działa niezgodnie z Regulaminem, mimo wcześniejszych wezwań do zaprzestania takich
działań, w tym w szczególności:
a) zakłada więcej niż jedno Konto,
b) zamieszcza treści sprzeczne z prawem, wzywające do przemocy lub nienawiści,
c) zamieszcza treści uznawane powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, sprzeczne z dobrymi
obyczajami, zasadami współżycia społecznego, wulgarne,
d) zamieszcza na Serwisie dane osobowe osób trzecich, szczególnie bez ich zgody,
e) reklamuje konkurentów Coccodrillo, w szczególności ich produkty, promocje, konkursy,
f) zamieszcza treści, filmy, zdjęcia naruszające prawa autorskie osób trzecich,
g) umieszcza pliki zawierające wirusy, lub które mogą stwarzać problemy dla bezpieczeństwa,
h) podejmuje działania na szkodę Właściciela, Administratora i innych użytkowników lub
podmiotów.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestnika
oraz nie odpowiada za nieaktualne dane.
IX. Prawa autorskie
1. Uczestnik może zamieszczać w Serwisie Treści, których wykorzystanie przez Administratora
zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z
obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych oraz
osobistych praw autorskich.
2. Uczestnik Serwisu zamieszczając w Serwisie Treści oświadcza, że:
a) przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Treści w zakresie niezbędnym do
wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika, w tym w szczególności udzielenia
licencji, o której mowa w ust. 3 poniżej,
b) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Treści nie są przedmiotem zastawu oraz nie
są obciążone prawem osób trzecich
c) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Administratora swojego wizerunku
i/lub wizerunku dziecka udostępnionego w ramach Treści na czas nieokreślony na polach
eksploatacji i w zakresie określonym w ust. 3 poniżej,
d) jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, którego wizerunek udostępniony jest w ramach
Treści;
e) wykorzystanie wizerunku dziecka nie narusza praw osób trzecich.
3. Poprzez umieszczenie w Serwisie Treści, które stanowią utwory w rozumieniu odpowiednich
przepisów (dalej również: „Utwór“), Uczestnik udziela Administratorowi nieodpłatnej,
niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji oraz nieodpłatnego zezwolenia i zgody, bez
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ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Utworami według uznania
Administratora, na polach eksploatacji określonych w pkt a) - f) poniżej, wraz z prawem
wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów, tj.
Administrator będzie uprawniony do korzystania i rozporządzania Utworami na następujących
polach eksploatacji:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na:
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach
audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie
zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo
egzemplarzy
d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a-c niniejszego ustępu tj. przez
publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań
i wielkości nakładów,
f) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji produktów i
usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
4. Ponadto, Uczestnik upoważnia Administratora, bez dodatkowego wynagrodzenia, do wykonywania
praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych
polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami i
przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
5. W przypadku, gdy Treści przesłane do Administratora przez Uczestnika będą naruszać jakiekolwiek
prawa osób trzecich w rozumieniu przyjętym powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia
wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Administratorowi.
6. Uczestnik upoważnia Administratora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych
do Utworów. Oznaczanie Utworów nazwiskiem (pseudonimem) ich twórców zależy od uznania
Administratora, na co Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę.
X. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownicy i Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji
Usług.
2. Reklamacje rozpatruje Administrator.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres e-mail),
 przedmiot reklamacji.
4. Reklamacje niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
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5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”), należy składać pisemnie na adres: Pomarańcza Michał
Michalik z siedzibą w Poznaniu (60-408 Poznań), przy ul. Przelot 17 lub na adres e-mail:
kontakt@kidsartkids.eu
6. Administrator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich
otrzymania od Użytkownika lub Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia
reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub pisemnie na adres podany w reklamacji.
7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani
ponownemu rozpatrzeniu.
XI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.
2. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Serwisie. W celu złożenia przez
Uczestnika rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie (wypowiedzenie Umowy), Uczestnik powinien
przesłać w formie elektronicznej na adres kontakt@kidsartkids.eu oświadczenie o wypowiedzeniu
Umowy. Oświadczenie Uczestnika zawierające prośbę o usunięcie jego Profilu jest równoznaczne
ze złożeniem oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie.
3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z realizacją
Serwisu jest równoznaczne w skutkach ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o
wypowiedzeniu Umowy.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn,
w szczególności podyktowanymi względami prawnymi lub technicznymi.
5. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu publikacji zmienionego tekstu jednolitego na stronie
Serwisu i wejdą w życie w terminie 7 dni od ich opublikowania.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w
tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
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