Regulamin Sklepu Internetowego cegielki.fundacja-hipoterapia.pl określa zasady zakupu Zaproszeń na
Galę Finałową projektu Moda bez Ograniczeń, a korzystanie ze sklepu oznacza akceptację postanowień
niniejszego Regulaminu.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu internetowego cegielki.fundacja-hipoterapia.pl jest Fundacja Hipoterapia - Na
Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych (dalej: Fundacja), ul. Dunajewskiego 5/29, 31-133 Kraków,
NIP: 677-16-99-283, KRS: 0000043097.
2. Środki pozyskane z zakupu Zaproszeń zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji.
3. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń lub pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty
elektronicznej: mbo@hipoterapia.info.pl
II. OFERTA I CENY
1. Wartość zakupionych Zaproszeń jest dowolna.
2. Zaproszenia oznaczone plakietką VIP upoważniają do przebywania w strefie VIP w trakcie Gali
Finałowej.
3. Zaproszenie o wartości 500zł jest dobrowolną opcją dodatkową, dla osób które w ten sposób chcą
wesprzeć działania Fundacji Hipoterapia.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sklep
cegielki.fundacja-hipoterapia.pl. Powierzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji
złożonego zamówienia oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach
oferowanych przez cegielki.fundacja-hipoterapia.pl oraz projektach i działaniach statutowych Fundacji
Hipoterapia.
2. Dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz.
883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób
nieupoważnionych.
4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI
Płatność za Zaproszenia może być dokonywana przez Klienta poprzez e-płatności (PayU) lub poprzez

tradycyjny przelew.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem
cegielki.fundacja-hipoterapia.pl l i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie
internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.

