REGULAMIN USŁUGI
CLICKDONATE
Terminy i definicje
§1
1. Użyte w niniejszym Regulaminie następujące terminy i definicje dotyczące Usługi, przyjmują
poniżej podane znaczenia:
a) ClickDonate – ClickDonate Tomasz Bukowski Spółka Komandytowa z siedzibą
w Warszawie przy ul. Andrzeja Sołtana 3 lok. 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000633703, NIP 5223069994, REGON
365244570, e-mail: business@clickdonate.me będący usługodawcą usług świadczonych drogą
elektroniczną.
b) Serwis - serwis internetowy usługowy http://clickdonate.me, którego właścicielem jest
ClickDonate Tomasz Bukowski Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Andrzeja
Sołtana 3 lok. 51. ClickDonate Tomasz Bukowski Sp.k, jako operator Serwisu
http://clickdonate.me, świadczy na rzecz Użytkowników usługi pośrednictwa finansowego,
w szczególności między Streamerem a Widzem.
c) Administratorzy - przedstawiciele właściciela Serwisu – ClickDonate Tomasz Bukowski Sp.k.,
zarządzający Serwisem w jego imieniu.
d) Użytkownik - osoba fizyczna, która spełnia warunki Regulaminu oraz posiada aktywne Konto
w Serwisie.
e) Konto - miejsce w Serwisie, dostępne po zalogowaniu za pomocą konta na portalu Twitch.tv
bądź ewentualnie Hitbox.tv, Youtube.com przy wykorzystaniu którego Użytkownik może
wprowadzać
i zarządzać swoimi danymi, opisami i innymi elementami zamieszczonymi w Serwisie.
f) Weryfikacja - usługa polegająca na sprawdzeniu przez Serwis wskazanych przez
Użytkownika elementów Weryfikacji obowiązkowej i dobrowolnej.
g) Weryfikacja obowiązkowa - grupa elementów weryfikacji, których wykonanie jest
niezbędne do aktywowania Konta Użytkownika i pełnienia roli Streamera bądź Widza.
h) Weryfikacja dobrowolna - grupa elementów weryfikacji podnosząca wiarygodność
Użytkownika, których wykonanie nie jest konieczne do aktywowania Konta Użytkownika.
i) Streamer – Użytkownik, który tworzy filmy bądź transmisje i zawiera
z ClickDonate umowę o współpracy poprzez przyjmowanie płatności za pośrednictwem Serwisu
na podstawie niniejszego Regulaminu.
j) Widz – Użytkownik, który dokonuje zapłaty na rzecz konkretnego filmu bądź transmisji
(oferowanych przez Streamera), co jednocześnie umożliwia mu pozostawienie krótkiej
wiadomości tekstowej.

k) Serwis streamingujący - serwis internetowy, do którego zaliczają się serwisy - Twitch.tv
oraz Hitbox.tv, za pomocą których Użytkownik może logować się do Konta na ClickDonate.
l) Napiwek - bezpośrednia płatność dokonana przez Widza dla danego Streamera na rzecz jego
filmu bądź transmisji.
ł) Kontrakt promocyjny – opcja umożliwiająca zawarcie i sfinalizowanie kontraktu między
Streamerem a Reklamodawcą. Zewnętrzne firmy mogą ogłaszać się w Serwisie, na początku za
darmo, a w przyszłości za opłatą (kwestia ta zostanie odrębnie uregulowana), w celu
poszukiwania odpowiedniego Streamera do promocji ich usług bądź towaru.
m) Program partnerski – program utworzony dla menadżerów Streamerów, polegający na
tym, iż po wpisaniu przez Streamera danych polecającego przy pierwszym logowaniu, będzie on
dostawać 5%, 10% bądź 15% od dochodu ClickDonate z danego Streamera. Dany % jest
ustalany automatycznie przez Serwis, w zależności od liczby zaproszonych Streamerów.
n) Płatność – dokonywana przez Widza na rzecz Streamera zapłata za pośrednictwem
ClickDonate, w wykonaniu zobowiązania powstałego w stosunku pomiędzy Widzem,a
Streamerem.
o) Instytucja pośrednicząca – instytucja, za pośrednictwem której Widz przekazuje
ClickDonate środki dla celów zapłaty Streamerowi, w szczególności bank, instytucja kredytowa,
agent rozliczeniowy, płatniczy, instytucja pieniądza elektronicznego, instytucja finansowa
świadcząca usługi transferu środków, operator pocztowy, telekomunikacyjny, firmy
współpracujące
z ClickDonate w ramach Serwisu.
p) Bot – zautomatyzowany program, który generuje nabijanie sztucznych kliknięć
w zastępstwie człowieka, które jednocześnie nie są uznawane za kliknięcia Użytkownika.
q) Usługa – usługa wykonywana przez ClickDonate na rzecz Użytkownika na mocy postanowień
Regulaminu.
r) Regulamin – treść niniejszego Regulaminu.

Postanowienia ogólne
§2
1. Przedstawione poniżej zasady regulują korzystanie z ClickDonate, stanowiąc jednocześnie
Regulamin w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
z późn. zm.

2. Warunkiem skorzystania z Usługi jest potwierdzenie przez Użytkownika, iż zapoznał się z
treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do
ich przestrzegania.
3. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia
pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej
zasobów.

Przedmiot Usługi
§3
1. Głównym założeniem ClickDonate jest świadczenie usługi, zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, dotyczącej pośrednictwa finansowego, polegającego na umożliwieniu
Streamerowi zarabiania pieniędzy poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty przez Widza na rzecz
konkretnego filmu bądź transmisji Streamera. Widz poprzez dokonaną wpłatę ma możliwość
pozostawienia krótkich wiadomości tekstowych, które następnie są wysyłane i wyświetlane
Streamerowi.
2. Wypłata dla Streamera, w ramach świadczonej usługi przez ClickDonate następuje po
uzyskaniu minimalnej kwoty wpłat dokonanych przez Widza na rzecz konkretnego filmu bądź
transmisji Streamera w wysokości 50 PLN (lub 25 USD lub 25 EUR, w zależności od wybranej
waluty).
W przypadku rozwiązania umowy przez Streamera minimalna kwota wypłaty środków nie ma
zastosowania.
3. Skorzystanie z powyższej usługi, daje Streamerom możliwość samodzielnego decydowania
o zawartości okna wyświetlanego Widzowi, co ma jednocześnie wpływ na popularyzację jego
osoby poprzez podpięcie mediów społecznościowych, jak też wyświetlenie domyślnie
włączonych reklam. Istnieje jednak opcja personalizacji reklam lub ich całkowitego wyłączenia.
Streamer,
w sytuacji, gdy reklamy są włączone, zarabia na każdym kliknięciu Użytkownika, który nie kliknął
wcześniej w przedmiotową reklamę i nie był Botem.
4. W ramach usługi, ClickDonate umożliwia Widzowi, wpłacającego napiwek dla danego
Streamera,
ponoszenie kosztów prowizji operatorskich. Opcja ta jest domyślnie wyłączona, jednakże można
ją zawsze aktywować, poprzez dodanie komentarza, podczas wpłacania napiwku.
5. ClickDonate umożliwia również Streamerom podejmowanie kontraktów promocyjnych
z zewnętrznymi firmami, które poszukują do promocji swoich usług bądź towarów właściwego
Streamera. Firmy te w Serwisie mogą reklamować się na początku za darmo,
a w przyszłości za opłatą – kwestia ta zostanie odrębnie uregulowana. Obecnie ClickDonate nie
pobiera żadnej prowizji z tego tytułu.
6. ClickDonate wprowadza program partnerski dla menadżerów Streamerów, który polega na
zagwarantowaniu polecającym (menadżerom) określonego procentu od dochodu z prowizji
ClickDonate, pochodzącego z konkretnego Streamera, z wyłączeniem opłat manipulacyjnych.
Opcja ta będzie możliwa po wpisaniu przez Streamera przy danych polecającego. Procent ten
jest przypisywany po indywidualnej konsultacji z administratorem Serwisu. W podanej poniżej
tabeli wysokość prowizji dla menadżerów przedstawia się następująco:

prowizja dla menadżera
Streamera

liczba zaproszonych
Streamerów

5,00%

Indywidualnie

10,00%

Indywidualnie

15,00%

Indywidualnie

7. Dane osobowe Użytkowników umieszczone na Profilu Użytkownika są administrowane przez
ClickDonate i mogą zostać wykorzystane na potrzeby wysyłki newslettera oraz innych działań
marketingowych. Użytkownik wyraża odrębną zgodę na ich przetwarzanie, a także ma prawo
wglądu, dostępu do danych, poprawiania, a także do żądania usunięcia danych.
8. W ramach świadczonej usługi, ClickDonate weryfikuje Użytkowników pod względem podanych
danych zarówno obowiązkowych jak i dobrowolnych. Informacjami obowiązkowymi są m.in. imię
i nazwisko, numer telefonu, numer rachunku bankowego oraz adres zamieszkania danego
Użytkownika. Są one niezbędne do aktywowania Konta i przede wszystkim do prawidłowego
przekazania Streamerom wpłat, pochodzących od Widzów, dlatego też ich poprawność jest
niezwykle istotna. Dane te nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów. Natomiast, jeśli
chodzi o informacje dobrowolne, nie są one niezbędne do aktywowania Konta, ale podnoszą
wiarygodność Użytkownika.
9. Za pomocą utworzonego Konta w ClickDonate, Streamer może zweryfikować swoje obecne
oraz nadchodzące wyniki w przygotowanych przez ClickDonate statystykach (m.in. ile osób
ogląda dany film bądź transmisję oraz jak jego wynik finansowy się zmienia), a także swoje
aktualne saldo, co umożliwi mu jednocześnie sprawdzanie wśród Widzów zainteresowania jego
twórczością.
10. ClickDonate za wykonane usługi pobiera prowizję operatorską oraz opłatę manipulacyjną,
której wysokość określona jest w Tabeli opłat i prowizji, dostępnej na stronie ClickDonate.
11. W ramach Usługi, Widzowie mogą przekazywać wpłaty za pomocą różnych form płatności, tj.
m.in:
 PayPal,
 PaySafeCard,
 BitCoin,
 Płatności przelewem bankowym,
 Płatności kartą kredytową,
 Płatności SMS.
 Skórki z gier wirtualnych

W zależności od wybranej przez Widza formy płatności, występują różne terminy księgowania
wpłat. Informacje o tym uregulowane są w odrębnej tabeli, dostępnej na stronie ClickDonate.

12. Wpłaty generowane przez Widza na rzecz konkretnego filmu bądź transmisji, utworzonego
przez Streamera dokonywane są za pomocą interaktywnego formularza wpłaty dostępnego na
kanale danego Streamera.
13. Proces płatności dokonanej przez Widza odbywa się przy pomocy Instytucji Pośredniczącej.
Wszelkie wpłaty Widza, wpływają wpierw na wirtualne konto firmy ClickDonate Tomasz Bukowski
w systemie Instytucji pośredniczącej. Po poprawnej weryfikacji zaksięgowania płatności Widza na
ww. wirtualnym koncie, ClickDonate po wcześniejszym odliczeniu prowizji Instytucji
pośredniczącej, przekazuje Widzowi potwierdzenie poprawności tej wpłaty. Następnie po
zakończeniu okresu rozliczeniowego, Instytucja pośrednicząca przekazuje środki pieniężne na
konto firmowe ClickDonate. Po odliczeniu ustalonej wysokości prowizji operatorskiej przez
ClickDonate, wpłaty są bezpośrednio generowane na Konto Streamerów. Zgromadzone środki
pieniężne są wypłacane raz w miesiącu po zleceniu dyspozycji przez Streamerów na podany
rachunek bankowy.
14. Płatności Widza identyfikowane są na podstawie numeru identyfikacyjnego generowanego
przez Serwis http://clickdonate.me.
15. W przypadku podania przez Widza niepełnych danych płatności, ClickDonate dołoży
wszelkich starań, aby poprawnie zweryfikować oraz wykonać zlecenie płatności.

Zasady Rejestracji
§4
1. Skorzystanie z usługi ClickDonate, która jest dostępna pod adresem internetowym:
http://clickdonate.me, uzależnione jest od zarejestrowania się, a następnie zalogowania się do
Serwisu. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie:
https://www.twitch.tv bądź ewentualnie na stronie: http://www.hitbox.tv, poprzez podanie
swojego adresu e-mail, hasła i nazwy Użytkownika, co będzie następnie wykorzystywane do
logowania na serwerze ClickDonate. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny,
którego kliknięcie oznacza aktywację konta Użytkownika.
2. Użytkownik loguje się na stronie Serwisu przy pomocy konta utworzonego na portalu
https://www.twitch.tv, bądź ewentualnie będzie możliwość logowania się za pomocą konta z
portalu http://www.hitbox.tv oraz youtube.com.
3. Użytkownikiem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność
do czynności prawnych, jak również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
Użytkownikiem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18
lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.1951.28 z późn. zm.).
4. Użytkownik jest zobligowany do podania prawdziwych danych przy wypełnianiu formularza
zarówno rejestracyjnego jak i weryfikacyjnego. Natomiast wprowadzenie fałszywych danych
przez Użytkownika prowadzi do zawieszenia lub usunięcia jego Konta.
5. Dokonując rejestracji w Twitch.tv bądź ewentualnie w Hitbox.tv, Użytkownik wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z polityką prywatności Serwisu i zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca
2002
r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.
6. Streamer wyraża zgodę na prezentację w Profilu Użytkownika swoich danych osobowych,
adresu IP ostatniego logowania oraz informacji o Kontach powiązanych. Dane te będą dostępne
wyłącznie dla Streamera i ClickDonate,.
7. Użytkownik ma obowiązek powiadomienia ClickDonate o aktualizacji danych osobowych
zawartych w formularzu rejestracyjnym i weryfikacyjnym za każdym razem, gdy ulegną one
zmianie. W szczególności dotyczy to danych kontaktowych oraz adresowych Streamera.

Ogólne prawa i obowiązki
Użytkownika
§5
1. Użytkownik ma prawo do korzystania z ClickDonate wraz ze wszystkimi funkcjami
udostępnionymi przez Administratorów.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z ClickDonate zgodnie z obowiązującym prawem,
postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami dobrego wychowania i etykiety.
3. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści, które:











są sprzeczne z obowiązującym prawem,
mają na celu obejście obowiązujących przepisów prawa,
naruszają prawa osób trzecich,
naruszają prawa autorskie,
są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
nawołują do aktów przemocy,
obrażają innych Użytkowników lub inne osoby,
zawierają treści o charakterze pornograficznym,
stanowią linki prowadzące do stron zawierających treści opisane w tym paragrafie.

4. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu
mogą one zostać usunięte przez Administratora, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.
Każde takie zdarzenie naruszające obowiązujące przepisy prawa może zostać ujawnione przez
ClickDonate odpowiednim organom ścigania państwowym i właściwej Instytucji pośredniczącej,
o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa. W przypadku naruszenia przez Widza przepisów
prawa, ClickDonate jest uprawniony do odmowy Widzowi dokonania płatności zleconych po
naruszeniu przez niego tych przepisów.
5. Zakazane są wszelkie działania mające na celu zakłócić prawidłowe działanie ClickDonate w tym dokonywanie transakcji fikcyjnych oraz transakcji między Kontami powiązanymi.
6. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku
zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Odpowiedzialność ClickDonate
§6
1. ClickDonate nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Użytkowników
postanowień niniejszego Regulaminu.
2. ClickDonate nie ponosi odpowiedzialność za nieprzekazanie lub opóźnienie w przekazaniu
środków pieniężnych Widza do ClickDonate przez Instytucje pośredniczącą wynikłe z
okoliczności, za które ClickDonate nie ponosi odpowiedzialności. Roszczenia wynikające z
powyższych okoliczności przysługują Widzowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową
zawartą przez Widza z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

3. Treści umieszczone na Serwisie nie mają na celu naruszenia niczyjej godności, prywatności ani
praw autorskich.
4. Jakiekolwiek materiały, a głównie elementy grafiki, układ oraz kompozycja tych elementów,
jak
i znaki towarowe oraz inne dane podane na Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych
ClickDonate, tj. przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym
z rejestracji znaków towarowych i korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
5. ClickDonate zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkownika w przypadku stwierdzenia
nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Wszelkie wątpliwości, problemy, zapytania bądź pomysły, sugestie czy zastrzeżenia można
zgłaszać do Livechatu – usługa dostępna na Serwisie.
7. ClickDonate oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby Serwis był dostępny nieprzerwanie.
W przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy
działanie Serwisu może zostać zawieszone. Użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek
roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu. Informacja o czasowym zawieszeniu systemu będzie
dostępna dla Użytkowników na Serwisie.
8. ClickDonate zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych, bezpłatnych funkcjonalności
Serwisu w każdym momencie, po ogłoszeniu zmian w Regulaminie na stronie ClickDonate oraz
zgodnie z zasadami, o których mowa w § 9 niniejszego Regulaminu.
9. ClickDonate zobowiązany jest do naprawienia szkody, która wynikła z niewykonania lub
nienależytego wykonania płatności, chyba że niewykonanie bądź nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które ClickDonate nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności
wystąpienie przyczyn o charakterze siły wyższej oraz jeżeli niewykonanie lub nienależyte
wykonanie płatności wynika z przepisów prawa.
10. ClickDonate nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały po stronie Użytkownika,
w wyniku okoliczności, niezależnych od ClickDonate.

Zawarcie i Rozwiązanie umowy
§7
1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a ClickDonate, o świadczenie usług przez ClickDonate
w ramach Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą akceptacji treści niniejszego
Regulaminu przez Użytkownika.

2. W każdym czasie, Użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę, bez podania jakiejkolwiek
przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail:
support@clickdonate.me.

Reklamacje
§8

1. W sytuacji, gdy Usługa przewidziana w niniejszym Regulaminie nie została zrealizowana bądź
została zrealizowana niezgodnie z jego postanowieniami, Użytkownik ma prawo złożyć
reklamację z tego tytułu.
2. Reklamacja może zostać złożona zarówno w formie pisemnej na adres ClickDonate bądź
w formie elektronicznej na adres e-mail: support@clickdonate.me. Reklamacja powinna zawierać
co najmniej adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. W sytuacji, gdy informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji, ClickDonate zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w
wymaganych zakresie.
4. W związku z przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami, Użytkownik
zobowiązany jest współdziałać z ClickDonate, w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii w terminie
7 dni od otrzymania takiego wezwania, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich
niezbędnych informacji i dokumentacji dotyczących realizacji niniejszej Usługi.
5. ClickDonate zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
daty jej otrzymania. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku
konieczności uzyskania dodatkowych informacji od Instytucji pośredniczących.
6. Odpowiedź na złożoną reklamację jest wysyłana na adres e-mail przypisany do Konta danego
Użytkownika, jeśli Użytkownik wyraża na to zgodę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
ClickDonate może skierować odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres
e-mail, który nie jest przypisany do Konta.

Inne
§9
1. ClickDonate jest uprawniona w każdym czasie do podejmowania wszelkich czynności w celu
identyfikacji Użytkownika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a Użytkownika zobowiązany jest
udzielać ClickDonate w tym zakresie niezbędnych informacji, wyjaśnień i dokumentów.
2. W przypadku wejścia w posiadanie informacji na temat jakichkolwiek podejrzanych działań
związanych z płatnościami Użytkownik ma obowiązek natychmiast zgłosić to ClickDonate.
3. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy mamy prawo zawiesić, zablokować lub
zamknąć Konto użytkownika oraz odmówić wypłaty znajdujących się na nim środków.

Postanowienia końcowe
§ 10
1. ClickDonate zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym
czasie, po wcześniejszej publikacji na głównej stronie Serwisu oraz wysłaniu ich treści na adresy
e-mail Użytkowników.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić dopiero po upływie 7 dni od dnia
opublikowania spodziewanych zmian.
3. W sytuacji, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest
poinformować o tym fakcie ClickDonate w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o zmianie
Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z
ClickDonate.
4. Siedziba ClickDonate mieści się w Warszawie, przy ul. Sołtana 3 lok. 51.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
6. Niniejszy Regulamin oraz wynikające z niego zobowiązania podlegają prawu polskiemu.
7. W sytuacji, gdy określona część zapisów niniejszego Regulaminu zostanie uznana za nieważną
prawomocnym orzeczeniem sądu, pozostałe zapisy pozostają w mocy.
8. Wszelkie spory pomiędzy ClickDonate a Użytkownikiem, których nie uda się rozstrzygnąć
polubownie będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2016 roku.

