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Nota prawna serwisu www.wygrajmyzdrowie.pl 

1. Właścicielem serwisu jest:  

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja 

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa  

NIP: 526-290-37-34 

REGON: 140293019 

KRS: 0000242845 

Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy w Warszawie. 

 

www.wygrajmyzdrowie.pl 

tel. +48 509 478 984 

fundacja@wygrajmyzdrowie.pl 

Bank: Pekao S.A.  

Nr konta: 11 12 4011 1211 1100 1008 45 92 45 
 
Fundacja „Wygrajmy Zdrowie”  nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za działania innych podmiotów 

niezależnych od Fundacji. Dotyczy to kompletności, aktualności i poprawności zamieszczanych 

informacji.  

Właściciel zastrzega sobie prawo do aktualizacji, wprowadzania uzupełnień, zmian w Serwisie bez 

konieczności wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.  

Informacje, cenniki oraz ogłoszenia zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego.  

Prawa autorskie  

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” jest właścicielem nazwy, znaku graficznego „Wygrajmy Zdrowie”, 

nazwy i znaków elementów identyfikacji wizualnej serwisu www.prostatanalata.pl, które podlegają 

ochronie prawnej. 

 

Używanie bez zgody Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” elementów identyfikacji pociąga za sobą 

odpowiedzialność prawną. 

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego są zastrzeżone. Serwis zawiera elementy 

chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. 

Istnieje możliwość pobierania oraz drukowania fragmentów czy, też całych stron Serwisu, pod 

warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw do rejestracji znaków towarowych. Bez zgody 

pisemnej właściciela Serwisu, żadna jego część nie może być kopiowana w celach komercyjnych w 

całości lub części, transmitowana elektronicznie, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana w 

inny sposób.  

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” posiada licencję na wykorzystanie zdjęć użytych w serwisie oraz na 

materiałach informacyjnych i promocyjnych. 
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Wyjątek stanowi dział "Biuro Prasowe" przeznaczony do dalszego powielania tekstów oraz zdjęć oraz 

informacje o "Planowanych wyłączeniach", które mogą zostać wykorzystane do dalszego 

rozpowszechniania przez inne serwisy internetowe. 

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi 

sam użytkownik. Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu 

wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu www.wygrajmyzdrowie.pl.  

 
Odpowiedzialność 

Dane i informacje umieszczone na stronie www.wygrajmyzdrowie.pl są publikowane dla celów 

informacyjnych i edukacyjnych. 

 

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, zarówno 

bezpośrednie jaki pośrednie, wynikające z użytkowania niniejszej witryny lub jej zawartości. 

 

Ochrona danych  

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” nie gromadzi żadnych danych osobowych ani informacji 

identyfikujących użytkowników niniejszej witryny za wyjątkiem przypadków, gdy podane są one 

świadomie przez samego użytkownika. Dane osobowe dostarczone przez użytkownika 

wykorzystywane będą tylko do celów określonych w danej części witryny. Informacje identyfikujące 

użytkownika nie są przekazywane żadnym stronom trzecim. Adresy IP mogą być wykorzystywane do 

obliczeń statystycznych w celu ulepszania witryny. 


