
Regulamin dokonywania darowizn za pośrednictwem 
strony kulczykfoundation.org.pl  

(,,Regulamin”) 

1. Postanowienia ogólne 
  

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki dokonywania darowizn na rzecz fundacji Kulczyk 
Foundation (fundacja założona i działająca pod prawem polskim, z siedzibą przy ul. 
Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000471002) („Kulczyk Foundation” lub ,,Fundacja”), za pośrednictwem strony 
kulczykfoundation.org.pl.  (,,Strona Fundacji” lub ,,Strona”). 

1.2. ,,Darczyńcą” w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba korzystająca ze Strony w celu 
przekazania darowizny na cele statutowe Fundacji. 

1.3. Wpłaty za pośrednictwem Strony Fundacji zostaną przeznaczone na cele statutowe 
Fundacji,  określone w statucie Fundacji oraz na jej Stronie. Dokonując darowizny 
Darczyńca wybiera projekt pomocowy oraz szczególny cel wsparcia – darowizna 
Darczyńcy będzie przeznaczona przez Fundację na cel lub organizację pozarządową 
wskazane przez Darczyńcę. 
 

2. Zasady przekazywania darowizn na Stronie Fundacji 

2.1. Na Stronie Fundacji w zakładce Co robimy/ Projekty pomocowe można zapoznać się z 
projektami wspieranymi przez Fundację. Darowiznę na wsparcie organizacji 
pozarządowej realizującej dany projekt pomocowy lub cele pomocowe rekomendowane 
przez Fundację, można przekazać po kliknięciu przycisku Przekaż darowiznę a następnie 
wybierając kwotę  darowizny oraz wypełniając wymagane dane i akceptując wymagane 
do dokonania darowizny informacje i regulaminy. 

2.2. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na Stronie 
lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna”.  

2.3. Po kliknięciu przycisku Przejdź do płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami 
zamieszczonymi na stronie operatora płatności. 

2.4. Przekazywanie darowizn na Stronie Fundacji odbywa się za pośrednictwem operatora 
płatności – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, 
NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.  

2.5. Operator płatności świadczy usługi w zakresie obsługi płatności dokonywanej darowizny 
zgodnie z Regulaminem pojedynczej transakcji płatniczej PayU (,,regulamin operatora”) 
zamieszczonego na Stronie w procesie dokonywania darowizny za pośrednictwem 
Strony. Zapoznanie się z regulaminem operatora i jego akceptacja jest warunkiem 
przeprowadzenia płatności. Dokonując darowizny Darczyńca potwierdza zapoznanie się 
i akceptację regulaminu operatora. 

2.6. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej 
(kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK. 

2.7. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki 
niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. 

2.8. Operator płatności nie pobiera od Darczyńcy opłat za dokonanie płatności. 



3. Dane osobowe 
3.1. Administratorem danych Darczyńców przetwarzanych w związku z dokonaniem 

darowizny jest Kulczyk Foundation (dane administratora jak wskazane w pkt 1.1 
Regulaminu).  

3.2. Celem przetwarzania danych osobowych Darczyńców jest realizacja umowy darowizny 
oraz wypełnienie ciążących na Kulczyk Foundation obowiązków prawnych (m.in. na 
podstawie przepisów dotyczących rachunkowości lub Wymogów AML), komunikacja z 
Darczyńcą w związku z darowizną (np. wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu i 
podziękowanie za wsparcie), cele archiwizacyjne i zarządzania relacjami Fundacji. Cele 
te stanowią prawnie uzasadniony interes Kulczyk Foundation, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 
b, c i f RODO. 

3.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację danych osobowych 
dostępne są w Polityce Prywatności na Stronie Fundacji  
https://kulczykfoundation.org.pl/polityka-prywatnosci. 

3.4. Przetwarzanie danych osobowych Darczyńców przez operatora płatności PayU w 
związku z obsługą transakcji dokonywane jest przez operatora zgodnie z informacją 
zwartą w regulaminie operatora. 

4. Obowiązki Fundacji jako instytucji obowiązanej 
4.1. Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że Fundacja jest instytucją obowiązaną na 

podstawie przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu (,,Wymogi AML”) i przy spełnieniu warunków określonych w 
Wymogach AML może być zobowiązana (jak również operator płatności może być 
zobowiązany) przeprowadzić kwalifikację wiarygodności finansowej osób 
zamierzających dokonać płatności i może w związku z tym zróżnicować zasady obsługi 
płatności lub uzależniać jej dokonanie w zależności od zakwalifikowania Darczyńcy do 
danej grupy ryzyka. 

4.2. W szczególności w przypadku spełnienia kryteriów wynikających z Wymogów AML, 
Fundacja może być zobowiązana wobec niektórych Darczyńców do zastosowania i 
dokumentowania środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących w 
szczególności: identyfikację Darczyńcy oraz weryfikację jego tożsamości, bieżące 
monitorowanie stosunków gospodarczych, w tym w szczególności badanie źródła 
pochodzenia wartości majątkowych, a w przypadkach uzasadnionych okolicznościami, 
przekazywania informacji o transakcjach objętych ustawowym obowiązkiem 
przekazania informacji do właściwego organu informacji finansowej lub składania 
zawiadomień o transakcjach podejrzanych do właściwych organów. 

4.3. Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że Fundacja w sytuacjach wynikających z 
Wymogów AML, ma prawo i obowiązek wynikający z tych Wymogów AML 
przechowywać oraz przekazywać do właściwych organów wszelkie dane Darczyńcy 
oraz dokonywanych przez niego transakcji bez jego dodatkowej zgody oraz bez 
obowiązku poinformowania go o przekazaniu takich danych. 

5. Postanowienia końcowe 
5.1. Dokonując darowizny Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią 

Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 
5.2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana 

Regulaminu obowiązuje z chwilą jej opublikowania na Stronie Fundacji. 



5.3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na Stronie Fundacji. 
5.4. W przypadku problemów lub pytań w związku z darowiznami za pośrednictwem Strony 

można kontaktować się office@kulczykfoundation.org.pl. Reklamacje dotyczące obsługi 
płatności darowizny dokonywanej przez operatora płatności mogą być dokonywane 
względem operatora zgodnie z procedurą określoną w regulaminie operatora.   

 

 

 

 

 

 


