REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MiMowa.pl

I. Postanowienia ogólne
1. Serwis z grami i zabawami logopedycznymi dla dzieci MiMowa.pl, działający pod adresem
www.mimowa.pl, prowadzony jest przez YUMMY Factory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy ul. Kolberga 18a/19, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000316545 o kapitale zakładowym
150.000,00 zlotych, opłaconym w całości, NIP 585-144-50-58, REGON 220702789, zwaną w
dalszej części niniejszego Regulaminu Operatorem.
2. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatorem oraz
korzystania z serwisu z grami i zabawami logopedycznymi dla dzieci MiMowa.pl (zwanego w
dalszej części Regulaminu Serwis), jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o
świadczenie takich usług. Zasady korzystania z Serwisu określa wyłącznie niniejszy
Regulamin.
3. Serwis kierowany jest to wszystkich Użytkowników korzystających z sieci internetowych i ma
zasięg międzynarodowy. Serwis prowadzony jest bezterminowo.
4. Dokonując rejestracji w Serwisie oraz zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że
zapoznał się z warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez
Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
II. Świadczone usługi i ich cena
1. W ramach prowadzonego Serwisu Operator świadczy odpłatne usługi w zakresie udostępniania
Użytkownikom gier i zabaw logopedycznych oraz ćwiczeń w formacie do wydruku,
zawierających materiały pomocnicze do prowadzenia samodzielnych ćwiczeń logopedycznych
w domu lub do prowadzenia zajęć przez logopedów, z zastrzeżeniem ust.6.
2. Dostęp do usług odbywa się poprzez stronę internetową www.mimowa.pl i wymaga
uprzedniego zarejestrowania się w Serwisie, zawarcia umowy dostępu do jego zawartości
poprzez złożenie zamówienia oraz opłacenia abonamentu.
3. Umowa, o której mowa powyżej, zawarta zostaje na czas określony. Czas obowiązywania
umowy uzależniony jest od okresu, na jaki wykupiony został abonament, zgodnie z
postanowieniami ust.5.
4. Z chwilą upływu okresu, na który zamówiona została usługa, umowa wygasa bez konieczności
składania dodatkowego oświadczenia woli przez Użytkownika w tym zakresie. Powyższe nie
wyłącza uprawnienia Użytkownika do zawarcia nowej lub przedłużenia dotychczasowej
umowy na zasadach i warunkach określonych w niniejszym punkcie.
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5. Wysokość abonamentu uzależniona jest od okresu, na który zamawiana jest usługa, określona
w ust.1, jak również od sposobu dokonywanej płatności i wynosi:
a) 2,46 PLN z podatkiem VAT - 1 dzień (SMS);
b) 9,84 PLN z podatkiem VAT - 1 miesiąc (przelew);
c) 11,07 PLN z podatkiem VAT - 1 miesiąc (SMS);
d) 13,53 PLN z podatkiem VAT - 3 miesiące (przelew);
e) 23,37 PLN z podatkiem VAT - 3 miesiące (SMS);
f) 17,22 PLN z podatkiem VAT - 12 miesięcy (przelew).
6. Opłata abonamentu w wysokości określonej w ust.5 lit.a uprawnia Użytkownika wyłącznie do
korzystania z gier i zabaw logopedycznych bez dostępu do ćwiczeń w formacie do wydruku.
7. Abonament, o którym mowa w ust.5, może być opłacony wyłącznie przez osobę pełnoletnią w
trakcie składania zamówienia za pomocą:
a) przelewu - karty kredytowej lub przelewu internetowego;
b) SMS.
8. Elektroniczne formy płatności, udostępnione na stronach Serwisu, obsługiwane są przez
system płatności online Przelewy24.pl. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na
stronach Przelewy24.pl, odpowiedniego banku lub firmy Polcard. YUMMY Factory Sp. z o.o.
nie odpowiada za ewentualne błędy w działaniu systemu Przelewy24.pl.
9. Zamówienie może zostać anulowane jeśli nie uda się zautoryzować transakcji w
elektronicznym systemie płatniczym Przelewy24.pl, banku lub firmy Polcard. Płatność może
być uiszczona w innym terminie po uprzednim kontakcie i ustaleniu tego faktu z YUMMY
Factory Sp. z o.o.
10.Usługa uruchamiana jest automatycznie po dokonaniu płatności, o której mowa w ust.5, w
sposób określony w ust.7. Dzień uruchomienia dostępu do usługi jest pierwszym dniem okresu,
w jakim świadczona jest usługa, przy czym jej rozpoczęcie, następuje przed upływem
czternastodniowego terminu od zawarcia umowy, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez
akceptację niniejszego Regulaminu. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy na podstawie art. 38 ustawy o o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U.
2014 r., poz. 827).
11.Abonament nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez
dostawcę Internetu i nie są zależne od Operatora.
12.Operator zastrzega sobie prawo do zmian w świadczonych usługach, jak również prawo do
zmian w wysokości abonamentu za poszczególne usługi.
13.Z chwilą opłacenia abonamentu za świadczone usługi w wysokości określonej w ust.5, w
sposób o którym mowa w ust.7, Użytkownik ma prawo otrzymania faktury VAT. Użytkownik
upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
14.Wartość poszczególnych abonamentów wyrażone zostały jako ceny brutto i zawierają
stosowną stawkę podatku VAT.
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III. Oferta dla Poradni oraz Gabinetów Logopedycznych
1. W ramach prowadzonego Serwisu Operator świadczy specjalną ofertę, skierowaną do
placówek oświatowych (przedszkoli, szkół), przychodni, poradni oraz gabinetów
logopedycznych (zwane dalej Placówkami), uprawniającą logopedów, pedagogów, bądź
wychowawców do wykorzystania wszelkich materiałów Serwisu (gry, porady, harmonogram
ćwiczeń z Mi, ćwiczenia do wydruku w formie pliku pdf) w trakcie prowadzonych zajęć w
danej placówce, w zakresie udzielonej bezpłatnej licencji (Licencja).
2. Dostęp do powyższej usługi następuje tylko i wyłącznie po dokonaniu rejestracji, określonej w
pkt. IV ust.1 niniejszego Regulaminu oraz przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza
zamówienia, dostępnego na stronie Serwisu pod adresem: http://www.mimowa.pl/f/pdf/
formularz.pdf, na adres e-mail: kontakt@mimowa.pl.
3. Formularz zamówienia, o którym mowa powyżej, powinien zawierać wszystkie wskazane w
nim dane oraz podpis Składającego Zamówienie wraz z pieczątką danej placówki, poradni lub
gabinetu logopedycznego.
4. Z chwilą otrzymania poprawnie wypełnionego formularza, Operator przypisze Składającemu
Zamówienie unikalny kod identyfikacyjny i udostępni wszystkie zasoby Serwisu na okres 6
miesięcy, liczony od dnia przyjęcia zamówienia.
5. Kod identyfikacyjny, o którym mowa powyżej, uprawnia do skorzystania przez Użytkowników
(Podopiecznych) Składającego Zamówienie z 20% rabatu na abonamenty płatne przelewem,
określone pkt. II ust.3 lit.b, d, f niniejszego Regulaminu. Sposób i tryb skorzystania z rabatu,
określony został na stronie Serwisu pod adresem: http://www.mimowa.pl/oferta-dlalogopedow.
6. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych, wskazanych w formularzu
zamówienia, w szczególności danych adresowych i rejestrowych placówki logopedycznej.
7. W przypadku naruszenia warunków Licencji, podania fałszywych danych w przesłanym
formularzu zamówienia, korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z jego Regulaminem,
Operator ma prawo do odstąpienia od warunków niniejszej Oferty, składają w formie pisemnej
stosowne oświadczenie woli.
8. Z chwilą upływu okresu, na który udostępniona została usługa w ramach niniejszej oferty,
zastosowanie znajdują postanowienia pkt.II ust.3 i 4, z zastrzeżeniem ustępu poniżej.
9. W przypadku wznowienia przez Operatora oferty, o której mowa w ust.1, Placówki mogą
ponownie przystąpić do projektu po spełnieniu warunku, określonego w ust.1 i 2.
IV. Rejestracja
1. Dostęp do świadczonych usług przez Operatora następuje tylko i wyłącznie po dokonaniu
prawidłowej rejestracji Użytkownika na stronach Serwisu pod adresem www.mimowa.pl za
pośrednictwem znajdującego się tam formularza oraz następnym potwierdzeniu rejestracji w
Serwisie poprzez wejście na odpowiedni, wskazany przez Operatora link w treści przesłanej do
Użytkownika wiadomości na podany podczas rejestracji adres elektronicznej skrzynki
pocztowej.
2. Sposób oraz zasady ochrony danych osobowych wskazanych podczas rejestracji, określa
Polityka Prywatności Serwisu, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
3. Każdy Użytkownik, którego dane znajdują się w bazie danych Serwisu, ma prawo wglądu do
swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.
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V. Prawa autorskie
Wszelkie materiały zamieszczone na Serwisie pod adresem www.mimowa.pl stanowią własność
Operatora. Zakres ochrony praw autorskich określony został w Polityce Prywatności Serwisu,
stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
VI. Warunki reklamacji
1. Wszelkie reklamacje związane z zawarciem umowy o dostęp do świadczonych przez
Operatora usług, jak i korzystania z Serwisu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres
mimowa@mimowa.pl.
2. Serwis zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili
otrzymania stosownego oświadczenia od Użytkownika przesłanego drogą elektroniczną.
3. Odpowiedź na złożoną reklamacje przesłana zostanie nie później niż ostatniego dnia,
określonego w ust.2, na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
VII. Postanowienia końcowe
1. Prawo do korzystania z Serwisu w części objętej abonamentem przysługuje wyłącznie osobie,
która dokonała rejestracji, zawarła umowę o dostęp do świadczonych przez Operatora usług i
opłaciła abonament oraz jej domownikom, przy czym odpowiada ona za ich działania i
zaniechania jak za swoje własne. Za działania lub zaniechania osób niepełnoletnich
odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie prawni, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
polskiego.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Operator
może zablokować mu dostęp do świadczonych usług i wezwać go do usunięcia naruszeń. W
razie nie usunięcia naruszeń w wyznaczonym przez Operatora terminie lub powstania
podobnych naruszeń w przyszłości, Operator może rozwiązać umowę o świadczenie usług w
trybie natychmiastowym, bez ponownego wyznaczania terminu na ich usunięcie.
3. Wszelkie sprawy związane z korzystaniem z usług Operatora winny być kierowane na adres
pocztowy elektronicznej mimowa@mimowa.pl.
4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie
zmiany wiążące są dla stron od chwili poinformowania użytkowników o wprowadzanych
zmianach i ich zakresie oraz opublikowania nowego Regulaminu na stronach internetowych
Serwisu - www.mimowa.pl. Do umów zawartych przed datą wejścia w życie zmian do
niniejszego Regulaminu stosuje się zapisy obowiązujące w dniu zawarcia tychże umów.
5. W sprawach nie określonych przez niniejszy regulamin zastosowanie znajdują przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi
zmianami).23 marca 2015 roku.

Sopot, 23 marca 2015 r.
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POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU MiMowa.pl

YUMMY Factory Sp. z o.o., szanując Twoje prawo do prywatności, stosuje odpowiednie
rozwiązania, które je zapewniają. Gromadzimy dane użytkowników serwisu przekazywane w
trakcie rejestracji i użytkowania Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim
osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed
przejęciem przez osoby trzecie.
Rejestracja, dane osobowe
Podczas korzystania ze strony internetowej www.mimowa.pl możesz zostać poproszony o
podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub system
logowania. Dane gromadzone za pomocą formularza to: login oraz adres e-mail. Dodatkowo
możesz zostać poproszony o imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz kraj. Wypełnienie i
wysłanie formularza rejestracji w Serwisie wiąże się z otrzymaniem pocztą elektroniczną – po
wprowadzeniu informacji o tym fakcie do bazy danych - potwierdzenia dokonanej rejestracji.
Skuteczna rejestracja w Serwisie następuje poprzez wejście na odpowiedni, wskazany przez
YUMMY Factory Sp. z o.o. link w treści przesłanej do Użytkownika wiadomości na podany
podczas rejestracji adres elektronicznej skrzynki pocztowej.
Wypełniając formularz bądź też dokonując logowania wyrażasz tym samym zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celach poprawnego korzystania z Serwisu. Dane zebrane w
powyższy sposób przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa
polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi
zmianami).
W naszym Serwisie organizowane są konkursy i promocje. Dane Użytkowników, którzy wezmą
udział w konkursie wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do
powiadomienia o zwycięstwie.
Podczas wizyty na stronie internetowej www.mimowa.pl automatycznie zbierane są dane
wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, np. adres IP, typ przeglądarki,
typ systemu operacyjnego, itp. Wykorzystywane są one w celach technicznych, związanych z
administracją serwerem oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane te nie są
danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.
Bezpieczeństwo i poufność
Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo
Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem,
© MiMowa.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

przypadkową utratą, modyfikacjom, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje
przechowywane są i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z
zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom trzecim, w szczególności Twoje dane
osobowe nie są sprzedawane, dzierżawione czy wymieniane na inne.
Polityka Cookies
I. Definicje Cookies
Na stronie www.mimowa.pl wykorzystywana jest technika „cookies”. Cookies to krótkie
informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera, dzięki czemu jesteśmy w
stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się ten serwis oraz „rozpoznać” Cię przy
ponownej wizycie na naszej stronie internetowej. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz
częściej niż pozostałe, dzięki temu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej
przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w
jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania. Cookies w żaden sposób
nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo
nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się
bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.
Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisu. Warunkiem
działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
YUMMY Factory Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne
strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronie Serwisu.
II. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do
Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik
może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie
stosowania plików cookies:
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Mozilla Firefox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Safari
Przeglądarka Opera
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej Serwisu.
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Dzieci
Dzieci nie powinny bez zezwolenia rodziców lub opiekunów prawnych przekazywać danych
osobowych na stronę www.mimowa.pl. Zwracamy wszystkim rodzicom i opiekunom prawnym
uwagę na bezpieczne i odpowiedzialne obchodzenie się z danymi osobowymi w internecie. Nie
zbieramy żadnych danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia bez wcześniejszej
potwierdzonej zgody opiekuna prawnego. YUMMY Factory Sp. z o.o. nie będzie świadomie
gromadzić lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać czy ujawniać podmiotom trzecim
danych osobowych otrzymanych za pośrednictwem dzieci.
Zmiany w polityce prywatności
Oferta Serwisu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie,
standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w internecie.
Oznacza to, że w przyszłości serwis może wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności.
Serwis będzie informował o wszelkich zmianach, poprzez ich odpowiednie wyróżnienie przez
pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian. Korzystanie z serwisu po wejściu w życie zmian
oznacza ich akceptację.
Prawa autorskie
Serwis dostępny na stronie internetowej www.mimowa.pl jest własnością YUMMY Factory Sp. z
o.o. z siedzibą w Sopocie.
Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z naszego serwisu, pragniemy zwrócić Twoją
uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że
serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki
towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje,
dźwięki i programy. Zastosowany w serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi
samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim
materiałów wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie,
publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez
uprzedniej, pisemnej zgody YUMMY Factory Sp. z o.o. lub innego uprawnionego podmiotu, jest
surowo zabronione.
Wszelkie zastrzeżone nazwy i loga firm, patronów medialnych oraz stowarzyszeń wspierających
czy też rekomendujących oferowane przez nas programy, pojawiających się w materiałach
udostępnianych przez Serwis zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacji.
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Postanowienia końcowe
YUMMY Factory Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce
Prywatności Serwisu w czasie jego funkcjonowania. Powyższe zmiany obowiązywać będą od
dnia ich zamieszczenia na stronie www.mimowa.pl.
Poprzez przystąpienie Użytkownika do korzystania z Serwisu wyraża on automatycznie zgodę na
warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności Serwisu.
Postanowienia niniejszego dokumentu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach
nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
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