
Regulamin Darowizn 

  

§1. 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Strona internetowa www.fundacjapretium.pl  jest prowadzona przez Fundację Pretium 

(zwaną dalej Fundacją), z siedzibą we Wrocławiu, przy Żeromskiego 62/2, 

zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000568898, NIP: 8971811633, REGON 362151230. 

2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania dobrowolnych darowizn 

pieniężnych on-line za pomocą strony Fundacji. 

3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA, ul. Grunwaldzka 

186, 60-166 Poznań NIP 7792308495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, KRS 0000274399 

§2. 

ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN 

1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”. 

2. Serwis PayU umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Fundacji Pretium celem 

wsparcia działań statutowych. 

3. W celu przekazania darowizny jednorazowej przez Serwis PayU Darczyńca zostaje 

odpowiednio przekierowany do serwisu payu.pl 

4. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą:  

• przelewu elektronicznego 

• Przelewu tradycyjnego na konto: 

Fundacja Pretium 

Ul. Żeromskiego 62/2 

50-312 Wrocław 

ING 87105015751000009031670798 

5. W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy w tytule przelewu 

prosimy wpisać „darowizna na cele statutowe fundacji”. 
6. Darowizny nie podlegają zwrotom.  

7. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu PayU wyraża zgodę 

na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celach marketingowych, zgodnie z 

§3 niniejszego Regulaminu. 

8. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji. 

 

§3. 

PRZETWARZANIE DANYCH 

1. Wypełniając dane w Formularzu Darczyńca akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę 

na przetwarzanie Danych Osobowych przez Fundację, zgodnie z warunkami 

Regulaminu i w celach w nim określonych. 

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pretium, ul. Żeromskiego 62/2, 50-

312 Wrocław. 

3. Darczyńca może skontaktować się z Administratorem pod adresem wskazanym w ust. 

2 oraz pod adresem e-mail: biuro@fundacjapretium.pl 

4. Darczyńca podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą. 

http://www.payu.pl/
mailto:biuro@fundacjapretium.pl


5. Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której 

dochodzi wskutek dokonania Darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych 

Darczyńcy jest niezbędne. 

6. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z 

przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym Darowizny. 

7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, 

że dokonanie Darowizny będzie niemożliwe. 

8. Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez 

niezbędny do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny. 

9. Darczyńca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych. 

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Darczyńcy 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. W oparciu o dane osobowe Darczyńcy Administrator nie będzie podejmował wobec 

Darczyńcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. 

§4. 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu 

przekazanej darowizny. 

2. Reklamację należy zgłosić na adres: biuro@fundacjapretium.pl wpisując w tytule 

wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda 

reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację indywidualnie w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania reklamacji. 

§5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Fundacja Pretium ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, RODO) Jednocześnie Fundacja Pretium zapewnia, 

iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji 

darowizny. Korzystanie z płatności on-line jest równoznaczne ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności. 

4. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w w/w Ustawie o ochronie 

danych osobowych prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych 

osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one 

niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo 

są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo 

wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. 

5. Fundacja Pretium nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o 

darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody. 

6. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie. 


