
R E G U L A M I N  
Użytkownika Serwisu Travel with Mission 

 
 

1. Niniejszy Regulamin stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady świadczenia usług 
przez Lidię Kilińską-Dłabich na rzecz Użytkowników korzystających z usług 
Serwisu Travel with Mission (dalej Serwis) dostępnego pod adresem 
www.travelwithmission.com 

2. Administratorem Serwisu jest Lidia Kilińska-Dłabich, zamieszkała w Polsce, 
email: office@travelwithmission.com – dalej Administrator. 

3. W ramach Serwisu, na podstawie niniejszego regulaminu, Administrator świadczy 
następujące usługi: 

a) prowadzenie Konta Użytkownika; 
b) zamieszczanie recenzji Użytkowników dotyczących ofert 

prezentowanych w Serwisie oraz innych ofert wolontariatu 
zagranicznego; 

c) wysyłka Newslettera (na odrębne zamówienie Użytkownika); 
d) prowadzenia Bloga z możliwością zamieszczenia ciekawych 

artykułów oraz innych materiałów pochodzących od Użytkownika 
przesłanych przez Użytkownika. 

 
Niniejszy Regulamin nie dotyczy zamieszczania ofert w ramach Serwisu.  

 
Korzystanie z usług określonych w niniejszym regulaminie wymaga spełnienia 
następujących wymagań sprzętowych: Google Chrome, Windows 8, 4GB RAM. 

 
4. Użytkownikiem w rozumieniu regulaminu jest osoba korzystająca z usług Serwisu 

wymienionych w niniejszym regulaminie, która założyła konto w ramach Serwisu 
(dalej Konto). Z chwilą założenia Konta i akceptacji niniejszego Regulaminu 
pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta umowa o 
świadczenie drogą elektroniczną usług określonych w niniejszym Regulaminie. 
Użytkownik może w każdym czasie bez podania przyczyny i bez ponoszenia 
żadnych kosztów odstąpić od zawartej umowy. Aby odstąpić od umowy należy 
wysłać na adres e-mail: office@travelwithmission.com oświadczenie o 
odstąpieniu, np.: 

a) Rezygnuję z mojego Konta w Serwisie Travel with Mission. 
b) Proszę dezaktywwać moje Konto w Serwisie Travel with Mission. 
c) Nie chcę korzystać z usług Travel with Mission. 
d) Odstępuję od umowy zawartej  z Lidią Kilińską-Dłabich na 

świadczenie usług w Serwisie Travel with Mission 
lub o każdej innej treści, z której będzie wynikać, że Użytkownik chce 
zrezygnować z usług. 
Umowa zostaje rozwiązania z chwilą otrzymania oświadczenia od Użytkownika 
lub z chwilą wskazaną przez Użytkownika, zaś jego Konto zostanie 
dezaktywowane. 
 
Administrator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za 
1-miesięcznym okresem wypowiedzenia skutecznym na koniec miesiąca 
kalendarzowego 



5. Konto oraz wszystkie usługi wymienione w niniejszym regulaminie świadczone są 
nieodpłatnie.  

6. Użytkownikiem Konta może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może 
zostać Użytkownikiem za zgodą swoich rodziców lub opiekunów.  W takim 
przypadku Użytkownik lub rodzic/opiekun wysyła zgodę na adres e-mail 
office@travelwithmission.com 

7. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z usług Serwisu opisanych w ust. 3  
po zarejestrowaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. 

8. Powiadomienia dotyczące korzystania z Serwisu będą wysyłane na adres e-mail 
podany przez Użytkownika Serwisu. Administrator nie kontroluje ani nie 
weryfikuje danych podanych przez Użytkownika. 

9. Dane osobowe Użytkowników podane przez Użytkownika, w związku z 
rejestracją będą przetwarzane w celu świadczenia usług w obrębie Serwisu, a także 
w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora –zgodne z Ustawą o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Administratorem danych jest Lidia 
Kilińska-Dłabich. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu dotyczących go 
danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy 
Użytkownik może w każdym czasie weryfikować i modyfikować podane przez 
siebie dane osobowe. 

10. Newsletter Serwisu będzie wysyłany tylko Użytkownikom, którzy złożą 
odpowiednie zamówienie. Zamówienie może być w każdym czasie odwołane 
poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres office@travelwithmission.com lub 
odkliknięcie opcji: wypisz się z newslettera. 

11. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć dostęp do swojego Konta przed 
nieuprawnionym dostępem, a w szczególności nie udostępniać hasła do swojego 
Konta. 

12. Zakazane jest, w związku z korzystaniem z Usług, dostarczanie treści o 
charakterze bezprawnym. Administrator zastrzega sobie usunięcie treści 
komentarzy mogących naruszyć prawo, prawa lub dobra osobiste osób trzecich. 

13. Użytkownik może, korzystając z Konta zamieszczać wyłącznie takie materiały, co 
do których posiada prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz prawa do 
wizerunku. 

14. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Administratora lub na jego 
zlecenie materiałów zamieszczonych przez Użytkownika i/lub ich fragmentów w 
materiałach promocyjnych Administratora związanych z promocją Serwisu. 
Użytkownik oświadcza, że takie korzystanie z materiałów Użytkownika nie 
spowoduje naruszenia praw osób/podmiotów trzecich. 

15. Korzystanie z Usług Serwisu z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa 
może się wiązać z odpowiedzialnością cywilną lub karną. Na żądanie 
uprawnionych organów Administrator przekazuje dane Użytkowników na 
potrzeby prowadzonych postępowań. 

16. Administrator może zablokować Konto Użytkownika, gdy Użytkownik, w 
związku z korzystaniem z usług narusza prawo, w tym prawa lub dobra osobiste 
osób trzecich. Informacja o zablokowaniu Konta zostanie przesłana na adres e-
mail podany przez Użytkownika. 

17. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług należy składać na adres e-
mail.office@travelwithmission.com lub pocztą na adres Administratora. 
Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania. 

 
 


