
Regulamin Oferty pośrednictwa www.dolinakarpia.eu 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady udostępniania usług noclegowych, 

gastronomicznych, atrakcji turystycznych oraz ofert edukacyjnych z obszaru Doliny Karpia (tj. gmin 

z powiatu oświęcimskiego: Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator oraz gmin z powiatu 

wadowickiego: Brzeźnica, Spytkowice, Tomice) w zakładkach „Odkryj, „Zasmakuj”, „Zostań”, 

zwanych dalej Ofertami, na platformie www.dolinakarpia.eu, zwaną dalej Platformą. 

2. Właścicielem Platformy jest Stowarzyszenie Dolina Karpia z siedzibą w Zatorze, ul. Rynek 2, 

wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOS  

pod numerem: 0000257705, numer NIP: 5492258697, numer Regon 120267925, zwane dalej 

Stowarzyszeniem. Dane kontaktowe: biuro@dolinakarpia.org, numer telefonu: 33 8410 584. 

3. Stowarzyszenie nie świadczy Ofert udostępnianych na Platformie, w związku z czym nie świadczy 

usług sprzedaży zakwaterowania, wyżywienia, wizyt w atrakcjach turystycznych oraz udziału w 

ofercie edukacyjnej. 

4. Za treść Ofert odpowiadają podmioty oferujące usługi noclegowe, gastronomiczne, atrakcje 

turystyczne oraz oferty edukacyjne, zwane dalej Podmiotami. Pełną odpowiedzialność za 

prawidłową realizację Oferty i jej jakość ponosi Podmiot.  

5. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba korzystająca z Platformy. 

Użytkownicy korzystają z Platformy nieodpłatnie. 

6. Tylko oferty podmiotów posiadających znak marki lokalnej Dolina Karpia znajdują się na 

Platformie w zakładkach „Polecane”. 

II. ZGŁOSZENIE I UDOSTĘPNIENIE OFERTY NA PLATFORMIE 

1. Warunkiem zgłoszenia Oferty przez Podmiot jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

odpowiedniej kategorii „Odkryj”, „Zasmakuj” i/lub „Zostań” znajdującego się na Platformie w 

zakładce „Dołącz do nas”, zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązku 

informacyjnego.  

2. Podmiot wysyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i 

zgodne ze stanem faktycznym, wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych na 

Platformie oraz na ich przetwarzanie w celu obsługi Platformy przez Stowarzyszenie, które jest 

jednocześnie administratorem danych, zgodnie z rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

3. Podmiot dokonując zgłoszenia oświadcza i zobowiązuje się do tego, że informacje o Ofercie będą 

zawsze prawdziwe, dokładne i wiarygodne. Podmiot przez cały czas pozostaje odpowiedzialny za 

poprawność i aktualność Informacji o Ofercie. Podmiot powinien uaktualniać informacje o Ofercie 

wysyłając treść zmian na e-maila Stowarzyszenia: biuro@dolinakarpia.org. 

4. Stowarzyszenie weryfikuje poprawność danych zawartych w otrzymanych formularzach 

zgłoszeniowych informując Podmiot o ich akceptacji lub konieczności wyjaśnień Oferty. 

5. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 4 Stowarzyszenie udostępnia Ofertę na 

Platformie. 

III. OBOWIĄZKI STOWARZYSZENIA 

1. Stowarzyszenie jest administratorem Platformy i ponosi wszelki koszty związane z 

funkcjonowaniem Platformy w sieci. 

http://www.dolinakarpia.eu/


2. Stowarzyszenie zobowiązuje się do: 

a. Aktualizacji informacji w zakładkach „Odkryj”, „Zasmakuj” i „Zostań” zgodnie z nadsyłanymi i 

zaakceptowanymi formularzami zgłoszeniowymi oraz e-mailami dotyczącymi zmiany 

informacji 

b. Aktualizacji informacji zawartych na Platformie, w szczególności w zakładce „Co? Gdzie? 

Kiedy” oraz „Blog” 

c. Pozycjonowania Platformy 

d. Promocji Platformy w social media, wpisach gościnnych na innych blogach i stronach, 

portalach branżowych, wśród użytkowników Platformy, dystrybucję materiałów 

promocyjnych, marketing szeptany itp. 

e. Organizacji spotkań i szkoleń dla Podmiotów wpływających na poprawę funkcjonowania 

Platformy i jej promocję. 

3. Działania wymienione w ust. 2 realizowane będą w ramach dostępnych środków Stowarzyszenia.  

 

IV. OBOWIĄZKI PODMIOTU 

1. Podmiot zobowiązany jest do: 

a. Weryfikacji poprawności i kompletności danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych 

oraz e-mailach aktualizacyjnych, jak również ich zgodności ze stanem faktycznym 

b. Aktualizacji danych Oferty udostępnionej na Platformie 

c. Promocji Platformy w możliwie dostępny sposób m.in. w social media, wpisach gościnnych na 

innych blogach i stronach, portalach branżowych, wśród użytkowników własnej strony 

internetowej, dystrybucję materiałów promocyjnych, marketing szeptany itp. 

d. Przekazywania Stowarzyszeniu informacji o ciekawych wydarzeniach realizowanych przez 

Podmiot w ramach Oferty, które będą zamieszczane w zakładce „Co? Gdzie? Kiedy” oraz 

„Blog” 

f. Uczestniczenia w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie 

wpływających na poprawę funkcjonowania Platformy i jej promocję. 

V. REZYGNACJA I WYKLUCZENIE 

1. Podmiot ma możliwość zrezygnować z udostępnienia jego Oferty na Platformie. 

2. Z chwilą poinformowania Stowarzyszenia o rezygnacji Oferta Podmiotu jest usuwana z Platformy. 

3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty Podmiotu z Platformy w przypadku, 

gdy okaże się (na podstawie informacji własnych lub uzyskiwanych od Użytkowników), że Oferta 

realizowana jest niewłaściwie lub nierzetelnie, co narusza dobre imię Stowarzyszenia lub renomę 

Platformy, lub gdy Podmiot nie przestrzega postanowień Regulaminu.  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu udostępniania Oferty na Platformie będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego. 

4. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się ze Stowarzyszeniem pod 

adresem email: biuro@dolinakarpia.org. 


