Regulamin modułu: „Wspomóż Fundację" funkcjonującego w ramach strony internetowej Fundacji VIVE
Serce Dzieciom z siedzibą w Kielcach dostępnej pod adresem: www.fundacjavive.org

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

1. Moduł „Wspomóż Fundację” ( dalej zwany: „Modułem”) jest udostępniany przez Fundację VIVE
Serce Dzieciom z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6 , 25-663 Kielce, KRS nr 0000184209,
będącą organizacją pożytku publicznego ( dalej jako: „Fundacja”) w ramach strony internetowej
Fundacji dostępnej pod adresem: www.fundacjavive.org .
2. Użytkownikiem Modułu ( dalej jako: „Użytkownik”) może być każda osoba fizyczna pełnoletnia
oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , lub podmiot nie będący osobą fizyczną
ale posiadający zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych – który skorzystał z
Modułu w celu jedynie zapoznania się z treściami w nim ujawnionymi lub także skorzystał z
Systemu PayU, który to system prowadzony jest przez odrębny od Fundacji podmiot i podlega
odrębnym regulacjom, a jedynie dostęp do tego systemu możliwy jest za pośrednictwem
Modułu.
3. Korzystanie z Modułu odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem ( dalej jako:
„Regulamin”). Zasady dokonywania płatności w systemie PayU określa odrębny Regulamin
PayU.
4. Skorzystanie przez Użytkownika z Modułu oznacza zobowiązanie się przez Użytkownika do
stosowania niniejszego Regulaminu.
5. Treść niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu PayU dostępna jest dla wszystkich
Użytkowników pod internetowym adresem : www.fundacjavive.org , Moduł „Wspomóż
Fundację”.
Rozdział II. Zasady korzystania z Modułu
1. W ramach Modułu Fundacja ogłasza cele, zgodne z celami działalności statutowej Fundacji, ze
wskazaniem kwoty, której zebranie jest konieczne dla zrealizowania danego celu, jak również
ewentualnie czas trwania akcji. Wraz z celem może zostać także uruchomiony licznik wskazujący
na bieżąco kwotę już zebraną lub kwotę jeszcze brakującą.
2. Fundacja w ramach Modułu może także ogłosić cel stanowiący zbiórkę pieniędzy na swoje cele
statutowe, w takim przypadku zapisów ustępu poprzedzającego nie stosuje się.
3. Użytkownik w ramach Modułu może dokonać wyboru danego celu i udzielić mu wsparcia
finansowego. W tym celu Użytkownik powinien kliknąć w wybrany cel, zapoznać się z treścią
opisu oraz kliknąć w ikonę: „Wpłać darowiznę”, a następnie : „PayU”, przechodząc w ten sposób
do systemu płatności PayU. Dalsze postępowanie określa Regulamin PayU.
4. Z chwilą dokonania wpłaty na rzecz wybranego celu za pośrednictwem systemu PayU,
Użytkownik dokonuje darowizny na rzecz Fundacji z poleceniem jej wykorzystania w określony
sposób tj. na wybrany przez Użytkownika cel.
5. Fundacja całą kwotę zebraną na dany cel przekaże na realizację tego celu, nawet jeżeli będzie
to kwota wyższa niż podana jako konieczna do zrealizowania danego celu, z zastrzeżeniem ust.
6 niniejszego paragrafu.
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6. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Fundacji, w trakcie trwania akcji zbierania kwoty
koniecznej do realizacji danego celu, dalsza akcja stanie się bezprzedmiotowa z powodu np.
ustania przyczyny akcji lub osiągniecia jej celu w inny sposób, Fundacja przeznaczy zebraną
kwotę w całości na realizację swoich celów statutowych, w szczególności na cel zbliżony do celu
akcji stanowiącej cel, na realizację które były dokonywane wpłaty, o czym Partner zobowiązuje
się powiadomić Użytkowników za pośrednictwem Modułu, co Użytkownik w pełni akceptuje.
7. Korzystanie z Modułu jest nieodpłatne, samo dokonanie jednak wpłaty z rachunku Użytkownika
Modułu na rachunek wskazany przez Fundację w systemie płatności PayU może wiązać się z
koniecznością uiszczenia opłat przewidzianych przez bank prowadzący rachunek Użytkownika,
z którego dokonywana jest wpłata na rachunek wskazany przez Fundację w ramach akcji
zbierania pieniędzy na określony cel. W powyższym zakresie Fundacja nie ponosi
odpowiedzialności.

Rozdział III. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Modułu
Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Modułu to:
a)
b)
c)
d)

Dostęp do sieci Internet;
Dostęp do urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet;
Dostęp do przeglądarki internetowej, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email), w przypadku zamiaru skorzystania
z systemu płatności PayU udostępnianego za pośrednictwem Modułu.

Rozdział IV. System płatności PayU
1. Za pośrednictwem Modułu, Użytkownik może dokonać wpłaty zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminy w ramach systemu PayU.
2. Przekierowanie do systemu płatności PayU następuje przez kliknięcie ikonki „PayU” w Module.
3. Wszelkie płatności obsługiwane przez PayU wyrażone są w PLN.
4. Szczegóły dokonywania transakcji zawiera Regulamin PayU dostępny także za pośrednictwem
Modułu w serwisie www.PayU.pl (http://www.payu.pl/)

Rozdział V. Zasady odpowiedzialności, ochrona praw autorskich
1. Fundacja udostępniając Moduł nie ponosi odpowiedzialności za:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Modułu;
za problemy w funkcjonowaniu Modułu, jeżeli nastąpiły one wskutek okoliczności nie
leżących po stronie Fundacji,
za system płatności PayU, za funkcjonowanie którego wyłącznie odpowiedzialnym jest
odrębny podmiot określony Regulaminem PayU
niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Modułu przez
Użytkowników;
skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie treści, informacji
prezentowanych lub udostępnianych w ramach Modułu
przerwy w świadczeniu Modułu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja,
przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Fundacji
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g.

utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami
niezależnymi od Fundacji.

2. Logo i nazwa Modułu oraz inne elementy Modułu, jak również całej strony Fundacji
www.fundacjavive.org są prawnie chronione i stanowią przedmiot praw Fundacji; Jakiekolwiek
wykorzystywanie powyższych bez zgody Fundacji, poza przypadkami dozwolonymi przepisami
powszechnie obowiązujących bezwzględnych przepisów prawa, jest zabronione ze wszelkimi
tego konsekwencjami.
3. Prawa do Modułu oraz strony www.fundacjavive.org oraz ich wszystkich elementów (w tym
oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów
prezentowanych), za wyjątkiem treści, rozwiązań prezentowanych w ramach systemu płatności
PayU, należą do Fundacji lub/i do podmiotów współpracujących Fundacją i podlegają ochronie
prawnej.

Rozdział VI. Polityka prywatności, ochrona danych
1. Fundacja nie zbiera danych osobowych Użytkowników. Kwestię ewentualnego zbierania danych
osobowych Użytkowników przez PayU reguluje Regulamin PayU.
2. Fundacja może wejść w posiadanie danych osobowych Użytkowników na podstawie
powierzenia jej tych danych przez prowadzącego system płatności PayU.
3. Fundacja w razie przetwarzania danych osobowych Użytkowników będzie to czynić zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążących na
niej obowiązków lub wykonania uprawnień w zakresie uzasadnionym zawartymi umowami
darowizny lub uzasadnianymi interesami związanymi z działalnością statutową Fundacji.

Rozdział VII. Pliki cookies
1. Strona internetowa, w ramach której funkcjonuje Moduł zbiera w sposób automatyczny tylko
informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika Modułu. Przeznaczone są do korzystania z Modułu. Przede wszystkim zawierają
nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania
na urządzeniu końcowym.
3. Fundacja jako udostępniająca Moduł jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu
końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Fundacja wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
•
przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników,
analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu
Modułu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
5. Strona internetowa, w ramach której funkcjonuje Moduł stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików
(cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu
opuszczenia strony (poprzez wejście na inną stronę, lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez
użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby
zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu
w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki
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internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na
akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Fundacja informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą
ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Modułu.
8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc)
lub na stronie jej producenta.

Rozdział VIII. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące korzystania z Modułu, jego funkcjonowania, z wyłączeniem
funkcjonowania systemu płatności PayU, który posiada odrębne zasady funkcjonowania w tym
reklamacji i za który Fundacja nie ponosi odpowiedzialności, Użytkownik może zgłosić w formie
elektronicznej na adres: fundacja@vive.com.pl. Reklamacja powinna określać
nieprawidłowości, zawierać dane Użytkownika umożliwiające udzielenie odpowiedzi na
reklamację tj. imię, nazwisko oraz adres email zgłaszającego reklamację.
2. Reklamacje rozpoznaje Fundacja. Fundacja udziela odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w
terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji na adres wskazany w pkt 1 niniejszego Rozdziału
na adres elektroniczny podany przez zgłaszającego reklamację.
Rozdział IX. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2018r.
Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane
negatywnie.
Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje
wszystkie jego postanowienia.
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