Regulamin przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych
I. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa: zasady korzystania z modułu do
przekazywania darowizn dostępnego pod adresem: https://fundacjafrg.pl/jakpomagac/darowizny oraz prawa i obowiązki Darczyńców i Administratora w związku z
korzystaniem z tego modułu.
2. Strona https://fundacjafrg.pl/jak-pomagac/darowizny jest prowadzona przez Fundację
Rodzin Górniczych (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą w Katowicach 40-039 Katowice ul.
Powstańców 30 lok. 322 Działającą na podstawie: wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000127003 NIP: 954-21-96-375 REGON: 273766911.
3. Strona https://fundacjafrg.pl/jak-pomagac/darowizny umożliwia przekazywanie darowizn na
działania statutowe Fundacji,
4. Każdy Darczyńca z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z modułu do
przekazywania darowizn zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca jest
zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z modułu
do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią
Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców w module do
przekazywania darowizn.
II. Zasady przekazywania darowizn
1. Darowizny przekazywane Fundacji Rodzin Górniczych regulują zapisy Statutu Fundacji Rodzin
Górniczych oraz obowiązujące przepisy o fundacjach. Darowizny poczynione na rzecz
Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne zgodnie z zapisami Statutu
Fundacji § 8 pkt 5, przeznaczane są na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie
kosztów związanych z funkcjonowaniem Fundacji.
2. Przekazywanie darowizn na cele statutowe Fundacji jest możliwe za pośrednictwem
operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres:
ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 7792308495, REGON
300523444, KRS 0000274399.
3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności
dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania
4. PayU nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od
Fundacji prowizję w wysokości 1,6% wartości Płatności.
5. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej,
należy je zgłosić Fundacji Rodzin Górniczych (fundacjafrg@wp.pl).

6. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora
płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
Reklamację można złożyć w formie:
a. pisemnej na adres PayU PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań
b. elektronicznej na adres e-mail: help@payu.pl lub: help@payu.pl
7. telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy
operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od
8:00 do 20:00.
8. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, a tym samym darowizna przekazana na jej
rzecz może być odliczona od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od podatku
dochodowego od osób prawnych (CIT).
IV. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udzielonych na podstawie niniejszej zgody jest Fundacja
Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 30, 40 – 039 Katowice.
Administrator nie powołał Inspektora danych osobowych.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przekazanie darowizny, a także
ewidencjonowanie darczyńców Fundacji Rodzin Górniczych wraz z przekazaną darowizną do
celów sprawozdawczych.
3. Podstawą przetwarzania danych jest udzielenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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).
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji działań, o których mowa powyżej, a
brak ich podania oraz nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych będzie skutkowało
brakiem możliwości realizowania tychże działań. Przekazanie danych osobowych oraz
udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
5. Dane osobowe uzyskane na podstawie niniejszej zgody będą przetwarzane bezterminowo lub
do czasu cofnięcia zgody, lub wystąpienia innej przesłanki zakazującej przetwarzania danych
osobowych.
6. Darczyńca ma prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Darczyńca ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania. Cofnięcie
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Nie przysługuje Darczyńcy prawo do zgłoszenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, z
uwagi na brak przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit e) lub f), a także brak
profilowania.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji działań, o których mowa
w pkt 3 powyżej, a brak ich podania oraz nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych będzie
skutkowało brakiem możliwości realizowania tychże działań. Przekazanie danych osobowych
oraz udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
10. W stosunku do podanych danych nie będą podejmowane decyzje zautomatyzowane, w tym
profilowanie.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza EOG (czyli poza Unię Europejską
oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein) ani do organizacji międzynarodowych.
12. Darczyńcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w związku z niezgodnym
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO, przetwarzaniem danych
osobowych dokonywanym przez Administratora.

V. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z modułem płatności Darczyńca może
kierować na adres: fundacjafrg@wp.pl.
2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy i nie
może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności
jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne
podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu
Regulaminu.
3. Fundacja może zmienić Regulamin bez podania przyczyny i w każdym czasie. Zmiany, o
których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Darczyńców strony
internetowej przed wejściem zmian w życie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio
obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i
rzeczowo.
5. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

