
 

 
 

 

 

 

 

uchwała Zarządu Fundacji Centaurus 

z dnia 1 czerwca 2019 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu zakupu i pobierania tapet 

 

§1. Na podstawie §23 ust. 2 statutu Fundacji Centaurus uchwala się regulamin pobierania 

i zakupu tapet na telefon komórkowy. 

§2. Uchwała przyjęta stosunkiem jeden głos za przyjęciem uchwały. Głosów ważnych oddano 
dwa. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia i podlega ogłoszeniu na stronie 
https://centaurus.org.pl/regulaminy__oswiadczenia 

 

 

 

Prezes Zarządu Fundacji Centaurus  

Ewa Mastyk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regulamin 

zakupu i pobierania tapet 

 

I. Definicje 

§ 1 

W niniejszym regulaminie pobierania tapet, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy 

rozumieć: 

1) „Portal”- strona główna www.centaurus.org.pl oraz jej pod-strony, 

2) „Wykonawca”- właściciel Portalu tj. Fundacja Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 

6-8, 52-315Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym 

Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, NIP 8982093147, 

3) „Użytkownik”- osoba korzystająca z Usługi, a także osoba, która chce rozpocząć korzystanie z Usługi, 

4) „Premium SMS/MMS” (dalej „Usługa”) - usługa opisana w postanowieniu §2 Regulaminu, usługa 

telekomunikacyjna z dodatkowym świadczeniem (tzw. usługa o podwyższonej opłacie), o charakterze 

jednorazowym, która zamawiana jest przez Użytkownika i realizowana na ich żądanie zgłoszone 

zgodnie z art. 64 ust. 8 w zw. z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.). 

5) „Umowa”- oznacza umowę zawieraną między Użytkownikiem a Wykonawcą w przedmiocie Usługi. 

II. Postanowienia ogólne 

§ 2 

Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Wykonawcę na rzecz Użytkowników 

polegającą na umożliwieniu im za pośrednictwem Portalu odpłatnego pobrania na swoje urządzenie końcowe 

(np. telefon) tzw. tapety. Tapety mogą być zapisane w formacie JPG. 

§ 3 

Do korzystania z Usługi konieczny jest dostęp do sieci Internet, a urządzenie końcowe Użytkownika musi 

dysponować standardowym systemem operacyjnym, standardową przeglądarką internetową oraz odpowiednim 

oprogramowaniem. Ponadto telefon komórkowy, z którego jest wysyłana wiadomość SMS aktywująca Usługę 

musi być wyposażony w kartę SIM pochodzącą od polskiego operatora. 

§ 4 

1. Usługa jest oferowana na terenie Polski. 

2. Informacje i wyjaśnienia dotyczące Usługi można uzyskać pod nr tel. + 48 518 569 487 oraz adresem e-

mail: kontakt@centaurus.org.pl. 

3. Usługa jest świadczeniem dodatkowym w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo 

telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r., Nr 171, poz. 1800), które jest dostarczane Użytkownikowi wraz z 

usługą telekomunikacyjną, świadczoną przez dostawcę publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych, z którym Użytkownik zawarł odrębną umowę. 

§ 5 

1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

2) jest uprawniona do używania telefonu, z którego wysyłana jest wiadomość SMS aktywująca 

Usługę. 

2. Wykonawca zwraca uwagę, że w przypadku zawarcia przez Użytkownika z Wykonawcą umowy o 

świadczenie Usługi poprzez wysłanie wiadomości SMS, ta sama wiadomość stanowi wyraźną zgodę 

Użytkownika otrzymywania od Wykonawcy treści w ramach Usługi wiadomości SMS i MMS, w tym 

zdjęcia i linki umożliwiające pobranie zdjęć, filmów; wysłanie przez Użytkownika wiadomości SMS 



skutkującej zawarciem z Wykonawcą umowy o świadczenie Usługi powoduje utratę przez 

Użytkownika prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi. 

3. Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana na czas nieoznaczony. 

III. Zawarcie Umowy 

§ 6 

1. Użytkownik chcący zawrzeć Umowę w przedmiocie pobrania konkretnej tapety powinien wysłać na 

wskazany w opisie usługi numer Premium SMS/MMS wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w 

opisie zamawianej treści (usługi) na telefon. Koszt wysłania z telefonu jednej wiadomości Premium 

SMS/MMS to: 

numer 7412 – cena 4 zł / 4,92 zł. z VAT. 

2. Informacje wskazane w ust. 1 stanowią ofertę złożoną Użytkownikowi przez Wykonawcę na zawarcie 

Umowy. 

3. Z chwilą wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści i na numer podany na odpowiedniej 

podstronie Portalu przyjmuje on ofertę złożoną przez Wykonawcę, co skutkuje zawarciem Umowy na 

pobranie konkretnej tapety.  

4. Wysłanie wiadomości SMS oznacza akceptację Regulaminu oraz warunków cenowych Usługi 

podanych na odpowiedniej podstronie Portalu. 

5. Przedmiotem Umowy jest umożliwienie Użytkownikowi przez Wykonawcę pobrania na urządzenie 

końcowe Użytkownika jednej kopii: wybranej uprzednio przez Użytkownika tapety. 

§ 7 

1. Po wysłaniu przez Użytkownika wiadomości SMS Wykonawca wyśle na numer telefonu 

komórkowego, z którego otrzymał tą wiadomość, wiadomość MMS zawierającą tapetę składającą się z 

grafiki oraz części tekstowej. 

2. W celu pobrania MMS z tapetą użytkownik musi mieć włączony transfer danych komórkowych oraz 

włączoną funkcje odbierania MMS na swoim telefonie komórkowym, jak również skonfigurowaną 

usługę MMS zgodnie ze standardem swojego Operatora GSM. 

IV. Opłaty za Usługę 

§ 8 

1. Koszt wysłania z telefonu jednej wiadomości Premium SMS/MMS to: 

numer 7412 – cena 4 zł / 4,92 zł. z VAT; 

2. Użytkownik ponosi opłatę za każdą wysłaną wiadomość SMS. 

§ 9 

1. Opłata określona powyżej pobierana jest przez dostawcę publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych, z którym Użytkownik zawarł stosowną umowę. Opłata pobierana jest w drodze 

obciążenia rachunku telefonicznego Użytkownika (w przypadku telefonu na abonament) albo 

potrącenia opłaty z konta Użytkownika (w przypadku telefonu na kartę pre-paid). 

2. Wykonawca zwraca uwagę, że SMSy puste lub zawierające inny prefiks niż określony w Regulaminie 

nie spowodują otrzymania kodu aktywującego. Wykonawca zwraca także uwagę, że za tego typu SMSy 

dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z którego usług korzysta dany 

Użytkownik naliczy opłatę w wysokości odpowiedniej dla danego numeru i wskazanej przy tym 

numerze na odpowiedniej podstronie Portalu.  

3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym zrezygnować z Usługi, co jest 

równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi. W celu rezygnacji z Usługi 

Użytkownik powinien: 

1) przesłać oświadczenie o woli rezygnacji z Usługi: e-mailem na adres: 

kontakt@centaurus.org.pl lub listem na adres Wykonawcy podany w § 1 Regulaminu, w 

takim przypadku należy wskazać numer telefonu, z którego aktywowano Usługę, albo 

2) w inny sposób, jak przykładowo przez złożenie stosownego oświadczenia do protokołu w 

siedzibie Wykonawcy określonej w § 1 Regulaminu albo 



V. Czas trwania Umowy 

§ 10 

Umowa wygasa z chwilą jej wykonania. 

VI. Reklamacje 

§ 11 

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy kontakt@centaurus.org.pl., pocztą na adres 

Wykonawcy podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie Wykonawcy. 

2. W reklamacji należy podać numer telefonu, z którego aktywowano Usługę, dane Użytkownika 

niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały 

nieprawidłowości w Usłudze świadczonej przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

VII. Inne 

§ 12 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

Wałbrzyska nr 6-8, 52-315Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, 

NIP 8982093147, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: biuro@kancelarie-warszawa.com.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

4) Wykonawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające dostęp do 

usług telekomunikacyjnych na potrzeby Usługi, w tym udostępniające Wykonawcy numery 

telefonów, za pomocą, których Usługa jest świadczona, podmioty świadczące Wykonawcy usługi 

hostingu, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem Usługi, upoważnione do tego na podstawie 

odrębnych przepisów organy państwowe. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Usługi na rzecz Użytkownika 

przez Wykonawcę, a po zakończeniu jej świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie 

prawidłowości wykonania obowiązków Wykonawcy na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada 

długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia 

działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Wykonawcę lub 

wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach 

marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na numer telefonu. 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,  

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

§ 13 

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.centaurus.org.pl oraz 

w siedzibie Wykonawcy wskazanej w postanowieniu § 1 Regulaminu. Dodatkowo link do Regulaminu 

znajduje się w Materiałach. 

2. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 

3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w trybie przewidzianym dla podjęcia uchwały u Wykonawcy. 

mailto:biuro@kancelarie-warszawa.com.pl

