Regulamin przekazywania darowizn
§1
Strona internetowa www.gdanskdzielisiedobrem.pl jest administrowana przez Fundację Gdańską, ul. Długi Targ
28/29 , 80-830 Gdańsk. NIP: 5832627491. REGON: 191804530. KRS: 0000052463. Strona umożliwia dokonywanie
płatności online na rzecz fundacji w celu wsparcia funduszu Gdańsk Dzieli się Dobrem.
W ramach funduszu prowadzona jest zbiórka pieniędzy, które zostaną przekazane na organizacje społeczne,
ruchy obywatelskie, instytucje samorządowe z całej Polski. Działalność ta jest zgodna z celami działalności
statutowej Fundacji.
§2
Przekazywanie darowizn
1. Darowizny wykorzystane będą jedynie na działania zgodne z celami statutowymi wskazanymi w § 1
regulaminu.
2. Użytkownik/czka strony internetowej może zdecydować się na przekazanie darowizny jednorazowej. Płatność
jednorazowa – umożliwia przekazanie jednorazowej zadeklarowanej kwoty pieniężnej na rzecz celu wskazanego
w § 1 regulaminu.
3. Darowizny są obsługiwane przez operatora płatności:
firmę Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków, NIP 634-26-61-860
4. Użytkownik/czka może wpłacić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub dowolną podaną przez siebie kwotę.
5. Fundacja Gdańska nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej darczyńcy. Dane te przechowuje
Operator płatności.
6. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminu dostępne na stronie: Dotpay
http://www.dotpay.pl/pliki/regulaminy/dotpay_regulamin_dokonywania_wplat_20111116.pdf
7. Dokonanie darowizny przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Fundacji równoznaczny jest z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
§3
Bezpieczeństwo wpłat
Chronimy Twoje wpłaty przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje
są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności korzystamy z bezpiecznych operatorów płatności Dotpay.
§4
Dane osobowe
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Gdańska, ul. Długi Targ 28/29 , 80-830
Gdańsk. NIP: 5832627491. REGON: 191804530. KRS: 0000052463. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu
obsługi dokonywanych wpłat (podstawa przetwarzania danych to wykonywanie umowy darowizny i obowiązków
wynikających z przepisów o rachunkowości. 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).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.

