Regulamin pozyskiwania darowizn pieniężnych przez Fundację Moc Pomocy
§1
1.

Pozyskiwanie Darowizn przez Fundację Moc Pomocy z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Litewska 4/68, 51-354 Wrocław, KRS: 0000769935, NIP: 895-220-23-24,
REGON: 382548213 odbywa się zgodnie z Regulaminem oraz Polityką
Prywatności i dokonuje się w ramach działalności statutowej Fundacji.

2. Przychody z tytułu Darowizn stanowią przychody z działalności statutowej
Fundacji.
3. Regulamin określa zasady i warunki przekazywania Darowizn na rzecz
Fundacji.
4. Regulamin określa zakres praw i odpowiedzialności Fundacji.
§2
Następujące, użyte w Regulaminie określenia mają znaczenie przypisane
im poniżej:
1. Fundacja – podmiot określony w §1 ust. 1 Regulaminu;
2. Regulamin – niniejszy regulamin;
3. Polityka Prywatności – zasady dotyczące prywatności Użytkowników
zamieszczone na Stronie https://www.fundacjamocpomocy.pl/politykaprywatnosci/
4. Cel – ustalane przez Fundację, ogłaszane i opisane na Stronie społecznie
użyteczne przedsięwzięcie mieszczące się w zakresie działalności statutowej
Fundacji, na realizację którego Fundacja zbiera środki pieniężne;
5. Darczyńca – każda osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała na rzecz Fundacji
przynajmniej jednej wpłaty Darowizny na wskazany na zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
6. Darowizna – ma znaczenie nadane przez przepisy ustawy Kodeks cywilny
z tym, że przedmiotem Darowizny jest kwota pieniężna.
7. Użytkownik – każda osoba lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony;
8. Strona – strona internetowa Fundacji umieszczona pod domeną:
fundacjamocpomocy.pl.
§3
1. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami
Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
2. Każdy Użytkownik Strony, który zamierza przekazać Darowiznę
bezwarunkowo potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu
oraz Polityki Prywatności i akceptuje je w całości.

3. Każdy Użytkownik dla prawidłowego korzystania ze Strony powinien
posiadać urządzenia techniczne mające dostęp do sieci Internet
wyposażone w przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies, adres
poczty elektronicznej – e-mail.
§4
Korzystanie ze Strony nie może naruszać przepisów prawa, postanowień
Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

§5
1.

Fundacja oferuje Użytkownikom możliwość przekazywania Darowizn
w następujący sposób:
a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Fundacji;
b) bezpośrednio na stronie internetowej za pośrednictwem przelewy24.pl.

2. Szczegóły dotyczące realizacji płatności oraz sposobu ich wykonania przez
operatorów płatności (np. bank, operator płatności kartowych, operator
płatności elektronicznych itp.) określają regulaminy ustanowione
i obowiązujące u tych operatorów.
3. Użytkownicy mogą przekazywać Darowizny zgodnie ze swoim wyborem
korzystając ze sposobów wskazanych w ust. 1.
4. Rachunek bankowy Fundacji wskazany jest na Stronie.
5. Fundacja informuje, iż dokonywanie przez Użytkowników wpłaty Darowizn
może być obciążone opłatami lub prowizjami przez operatorów płatności
udostępniających Użytkownikowi daną usługę płatności (opłaty bankowe,
prowizje transakcyjne itp.). Fundacja nie uzyskuje jakiegokolwiek przychodu
z tytułu opłat lub prowizji pobranych od Darczyńcy przez takich operatorów.
6. Darowizna może być uczyniona przez Darczyńcę ze wskazaniem Celu jak
i bez wskazania Celu.
7. Fundacja oświadcza, że środki przekazane przez Darczyńców stanowią
Darowiznę na rzecz Fundacji.
8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9-11, dokonanie przelewu środków
finansowych tytułem Darowizny skutkuje tym, że mimo niezachowania
formy aktu notarialnego Darowizna jest prawnie skuteczna.
9. Darowiznę, której kwota nie zostanie zwrócona niezwłocznie, lecz nie później
niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania jej na rachunku
bankowym Fundacji uważa się za przyjętą przez Fundację.
10. Podstawą zwrotu kwoty Darowizny przez Fundację mogą być w
szczególności: jej niezgodność z celami statutowymi Fundacji lub Celem,
ochrona interesu prawnego lub faktycznego (w tym wizerunku) Fundacji,
uzasadnione podejrzenie próby prania pieniędzy.

11. W przypadku zwrotu kwoty Darowizny przez Fundację, umowę Darowizny
uważa się za niezawartą.

1.

§6
Określając Cel Fundacja może określić okres, przez który będzie zbierać

środki na jego realizację.
2. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Fundacji w trakcie trwania
zbiórki na Cel jego realizacja stanie się bezprzedmiotowa lub nie uzyskano
w określonym czasie kwoty niezbędnej do realizacji Celu, Fundacja może
przeznaczyć zebraną kwotę w całości na realizację innych celów
statutowych, w pierwszej kolejności takich, które są najbardziej podobne
do Celu na co Darczyńca wyraża zgodę.
3. Zbiórka na Cel może być ponawiana, chyba że Fundacja stwierdzi,
iż realizacja Celu nie jest możliwa.
4. W przypadku gdy dla danego Celu podana zostanie określona kwota
zbiórki, zebrana ewentualna nadwyżka będzie przeznaczona na inne cele
statutowe Fundacji na co Darczyńca wyraża zgodę.
5. Uczynienie Darowizny nie czyni nikogo wierzycielem względem Fundacji.

§7
Ze zgromadzonych środków Fundacja może pokrywać koszty działalności
statutowej lub koszty realizacji Celu, które nie mogą przekroczyć 10% zebranych
środków.
§8
1. Przekazując Darowiznę Darczyńca dobrowolnie wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundację, zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie i Polityce Prywatności.
2. Fundacja może udostępniać dane osobowe Użytkowników wyłącznie
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów
powszechnie obowiązującego prawa lub innym podmiotom, które
współpracują z Fundacją przy realizacji Celu.

1.

§9
Fundacja nie odpowiada wobec Użytkowników ani osób trzecich za ich
szkodę, wynikłą z powodu:
a) problemów technicznych w tym dotyczących Strony oraz stron
operatorów płatności;
b) utratę danych powstałych w wyniku siły wyższej lub aktualizacji Strony lub
stron operatorów płatności;
c) działań Użytkowników lub osób trzecich sprzecznych z prawem lub
z Regulaminem lub Polityką Prywatności.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność kontraktowa lub deliktowa Fundacji
za jakiekolwiek działania lub zaniechania operatorów, Użytkowników lub osób
trzecich.
3. Fundacja może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Strony,
do usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku Fundacja nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania tych osób.
4. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę powstałą
na skutek korzystania ze Strony w sposób sprzeczny z prawem powszechnie
obowiązującym, postanowieniami Regulaminu lub Polityki Prywatności.
§ 10
1.

Użytkownik może złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres e-mail:
biuro@fundacjamocpomocy.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby

Fundacji.
2. Odpowiedź na prawidłowo złożoną reklamację powinna być udzielona przez
Fundację w terminie 14 dni w formie elektronicznej lub formie pisemnej
na znany Fundacji adres Użytkownika.
3. Reklamacje w sprawach związanych z płatnościami dokonywanymi
za pośrednictwem innych podmiotów (bank, poczta, operator płatności
internetowych, operator płatności kartowych itp.) rozpoznawane są przez
te podmioty w oparciu o ich wewnętrzne regulaminy.

1.
2.
3.

4.

5.

§ 11
Fundacja w każdej chwili może zmienić Regulamin.
Regulamin obowiązuje od dnia jego upublicznienia na stronie internetowej.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy
prawa powszechnie obowiązującego, w tym kodeks cywilny oraz ustawa
o ochronie danych osobowych.
W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było
nieważne lub bezskuteczne nie czyni to nieważnym lub bezskutecznym
pozostałych jego postanowień.
Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych
z funkcjonowaniem Strony jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla
siedziby Fundacji.

