Regulamin Serwisu Internetowego
Fundacji Nie Zostaniesz Sam
z dnia 31 sierpnia 2016.

Zarządzający serwisem
Serwis internetowy działający pod domeną www.fundacjaniezostanieszsam.org (dalej: Serwis), prowadzony
jest przez Fundację Nie Zostaniesz Sam (dalej: Fundacja) z siedzibą w Szczecinie ul. Lompy 3/2, 71-669
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000630753, NIP 8513198158, REGON 365142540,
email: kontakt@fundacjaniezostanieszsam.org, tel.512795088.
Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Serwisu.
Fundacja Nie Zostaniesz Sam prezentuje w Serwisie informacje o działalności fundacji w zakresie działań
statutowych oraz informacje odnoszące się do tematyki ogólnej, którą fundacja się zajmuje.

Serwis umożliwia




wsparcie działalności Fundacji w szczególności jej celów statutowych poprzez dokonywanie płatności
online,
zadeklarowanie chęci regularnego wsparcia działalności Fundacji oraz jej celów statutowych poprzez
złożenie stałego zlecenia.
otrzymywanie regularnych wiadomości od Fundacji Nie Zostaniesz Sam poprzez zapis na newsletter.

Wszystkie sekcje w Serwisie są dostępne bez potrzeby logowania się do Serwisu.
W czasie procesu płatności Fundacja zbiera dane osobowe użytkownika Serwisu. Dane te będą wykorzystane
tylko przez Fundację – administratora bazy danych. Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych (patrz pkt. Ochrona danych osobowych).

Newsletter
Zamówienie subskrypcji newslettera Fundacji Nie Zostaniesz Sam jest dobrowolne. Po zamówieniu
newslettera, na podany przez Państwa adres email będą wysyłane informacje związane z szeroko pojętą
działalnością Fundacji.
Zamówienie otrzymywania newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link
„Zrezygnuj z subskrypcji”, który znajduje się w stopce każdego newslettera;

Informacje o możliwości udzielania comiesięcznej, regularnej stałej pomocy
finansowej
Wybranie opcji "Pomagam regularnie" umożliwia pomaganie osobom potrzebującym każdego dnia na
podstawie stałego polecenia zapłaty.
Takie stałe polecenie zapłaty polega na tym, że określacie Państwo kwotę, która w tym samym kolejnym
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dniu każdego miesiąca będzie przelewana na rachunek Fundacji bez potrzeby każdorazowego składania
dyspozycji przelewu.
Takie zlecenie stałe można uruchomić 2-ma metodami:
1. Należy zalogować się do serwisu internetowego swojego banku i według określonych tam procedur
otworzyć stałe zlecenie polecenia zapłaty.
2. Udając się do dowolnego oddziału Państwa banku i składając stałe zlecenie polecenia zapłaty u
pracownika banku.
Adresatem tak zdefiniowanych przelewów będzie: Fundacja Nie Zostaniesz Sam, ul. Józefa Lompy 3/2, 71-669
Szczecin nr rachunku bankowego: 06 1090 1492 0000 0001 3316 8843 w BZWBK S.A. Takie polecenie
przelewu można w każdej chwili anulować.

Płatności online
Serwis umożliwia dokonanie płatności na rzecz Fundacja Nie Zostaniesz Sam celem wsparcia działań
statutowych.
Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN).
Płatności online są obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495,
REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399.
Użytkownik aby przejść do okna płatności jest zobowiązany do podania danych kontaktowych takich jak imię,
nazwisko i e-mail. Wszystkie dane osobowe zbierane przez Fundację Nie Zostaniesz Sam podlegają ochronie,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (patrz pkt. Ochrona danych osobowych). Chcąc dokonać
płatności przez internet po wybraniu operatora płatności online zostaną Państwo odpowiednio przekierowani
do serwisu www.payu.pl.
W ramach płatności online mogą Państwo dokonać płatności za pomocą:
kart płatniczych, przelewów elektronicznych oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków
współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online)
Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności
określają regulaminy, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie www.payu.pl przed rozpoczęciem
płatności.

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2015, poz 2135), oraz
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r,, poz.
1422), informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz w związku z
realizowanymi usługami, w tym realizowanymi akcjami, jak również w celach marketingowych Fundacji Nie
Zostaniesz Sam.
W celu umożliwienia realizacji płatności on-line zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.payu.pl ,
którego administratorem danych w rozumienie art.7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych jest PayU SA,
ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

Postanowienia końcowe
Fundacja Nie Zostaniesz Sam nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Serwisu zaistniałe z
przyczyn technicznych, niezależnych od niego.
Regulamin serwisu Fundacji Nie Zostaniesz Sam może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy
Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu
Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu
Internetowego przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych. Fundacja Nie Zostaniesz Sam nie ponosi
odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, niezależnych od
niego.
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