Regulamin przekazywania darowizn
Strona internetowa www.kozielec.pl jest administrowana przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi
Kozielec i okolic, KRS 0000304393, Kod pocztowy: 86-022, Poczta: Dobrcz, Miejscowość: Kozielec,
Numer posesji: 8, Województwo: kujawsko-pomorskie, Powiat: bydgoski, Gmina: Dobrcz. Serwis
umożliwia dokonywanie płatności on-line na rzecz Stowarzyszenia w celu wsparcia jego działalności
statutowej.

Przekazywanie darowizn
1. Darowizny wykorzystane będą jedynie na działania zgodne z naszymi celami statutowymi
2. Użytkownik/czka strony internetowej może zdecydować się na przekazanie darowizny w formie
zadeklarowanej kwoty pieniężnej na rzecz Stowarzyszenia
3. Darowizny są obsługiwane przez operatora płatności:
PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja
płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych
pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w
całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON
300523444.
4. Użytkownik/czka może wpłacić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub dowolną podaną przez
siebie kwotę
5. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminu dostępne na stronie:
Payu https://www.payu.pl/regulaminy,
6. Dokonanie darowizny przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Stowarzyszenia
równoznaczny jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zwrot darowizn
1. Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu przekazanej darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W
celu uzyskania zwrotu należy napisać na adres pwannaj@gmail.com lub zadzwonić na numer (+48
793 12 06 77. W tytule maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz umieszczenia słów
„Rezygnacja z darowizny”. Darowizna zostanie zwrócona maksymalnie w ciągu 30 dni od daty
zgłoszenia rezygnacji.

Bezpieczeństwo wpłat
Chronimy Twoje wpłaty przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie
przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności korzystamy z usług
bezpiecznego operatora płatności PayU.

Dane osobowe
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi
Kozielec i okolic, KRS 0000304393, Kod pocztowy: 86-022, Poczta: Dobrcz, Miejscowość: Kozielec,
Numer posesji: 8, Województwo: kujawsko-pomorskie, Powiat: bydgoski, Gmina: Dobrcz.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu obsługi dokonywanych wpłat i we własnym celu
marketingowym (podstawa przetwarzania danych to wykonywanie umowy darowizny i obowiązków
wynikających z przepisów o rachunkowości oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów
w postaci promowania naszych produktów i usług, w tym kampanii fundraisingowych). Twoje dane
będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres 5 lat od końca roku, w
którym dokonałeś wpłaty (realizacja przepisów o rachunkowości), a następnie do czasu ew. zgłoszenia
przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a po tym czasie mogą być
przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Twoje dane mogą być przekazywane
podmiotom zapewniającym nam obsługę techniczną, IT, księgową oraz prawną, a także operatorom
płatności. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

