REGULAMIN
PLATFORMY http://www.ratujmydzieci.pl/

1. Platforma Ratujmy Dzieci.
Platforma Ratujmy Dzieci jest prowadzona przez Fundację „Podwójne
Szczęście” by pośredniczyć w pozyskiwaniu środków finansowych dla
Podopiecznych Fundacji „Podwójne Szczęście” w sieci Internet oraz
pozyskiwać darczyńców którzy za pomocą Platformy mogą wspomagać
działalność Fundacji. Platforma pozwala użytkownikom wybrać
Podopiecznego Fundacji Podwójne Szczęście, cel społeczny lub
organizację, którą chcą wesprzeć finansowo. Użytkowników Internetu
pozyskuje poprzez informację o organizowaniu przez Fundację
„Podwójne Szczęście” akcji charytatywnych i zbiórek publicznych.

2. Regulamin
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Platformę
Ratujmy Dzieci został sporządzony w oparciu o powszechnie
obowiązujące przepisy polskiego prawa.
Fundacja informuje, że każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się
z treścią regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzedniej
akceptacji wszystkich jego postanowień.
3. Wiarygodność
Fundacja „Podwójne Szczęście” dołoży wszelkich starań, by zbiórki
pieniędzy miały charakter wiarygodny i daje rękojmię należytego

wydatkowania środków pieniężnych zebranych przy pomocy Platformy
Ratujmy Dzieci.

§ 1 Znaczenie pojęć użyte w regulaminie Platformy Ratujmy Dzieci:
1. „Platforma” – strona internetowa www.ratujmydzieci.pl
2. „Operator ” – Fundacja „Podwójne Szczęście” z siedzibą w Radomiu
(26-600), ul. Orląt Lwowskich 4 m 1. Wpisana do rejestru KRS pod
numerem 0000508687. Akta rejestrowe Fundacji prowadzone są przez

Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. Fundacja „Podwójne Szczęście” zarządza Platformą
zapewniając jej funkcjonowanie.
3. „Fundacja ” - Fundacja „Podwójne Szczęście” ” z siedzibą w Radomiu
(26-600), ul. Orląt Lwowskich 4 m 1. Wpisana do rejestru KRS pod
numerem 0000508687, która prowadzi wszelkie rozliczenia w ramach

Platformy Ratujmy Dzieci.
4. „Regulamin” – dokument regulujący w szczególności zasady i warunki
korzystania oraz funkcjonowania Platformy, prawa i obowiązki
użytkowników, prawa i obowiązki Operatora – Fundacji.
5. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna, Podopieczny
Fundacji Podwójne Szczęście, która w jakikolwiek sposób korzysta z
usług świadczonych przez Platformę.
6. „Serwis pośrednictwa finansowego” – PRZELEWY 24
a) przelewy24.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez
usługodawcę działającego pod firmą prowadzonego przez Grupy
DialCom24

Dialcom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym pod numerem nr IP24/2014
Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega
nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Dane GrupyPayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-23698-87 Regon: 301345068
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz.
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wys.
kapitału zakładowego: 4 500 000.
DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 781-173-3852, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Nr KRS 0000306513, wys. kapitału zakładowego: 1 697 000
7. „Darowizna” – kwota przekazana przez Darczyńcę na rzecz
Podopiecznego w ramach Celu.
8. „Zbiórka” – ogłaszana przez Fundację akcja polegająca na zachęcaniu
innych Darczyńców do przekazywania darowizny na rzecz wybranego
Podopiecznego.
§ 2 Ogólne zasady

1. Platforma Ratujmy Dzieci stanowi wyłączną własność Fundacji
„Podwójne Szczęście”.
2. Operator udostępnia Użytkownikom adres email:
fundacjaps@poczta.fm do kontaktów z nim.

3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu,
zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją,
oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w
ustępie poprzedzającym.
4. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach
Platformy jest dobrowolne i podlega opłacie w wysokości 6% wartości
darowizny.
5. Korzystanie z Platformy oznacza akceptację i zobowiązanie do
przestrzegania zasad Regulaminu.
6. Logo i nazwa Platformy są prawnie chronione i stanowią własność
Fundacji; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Platformy
Ratujmy Dzieci bez zgody Fundacji „Podwójne Szczęście”, poza
przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego
prawa, jest zabronione i spotka się z natychmiastową reakcją Fundacji, z
pociągnięciem naruszającego prawa Fundacji do nazwy i logo do
odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.

§ 3 Warunki korzystania z Platformy
1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług
dostępnych w Platformie konieczne jest:
a) połączenie z siecią Internet;
b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci
Internet;
c) korzystanie z przeglądarki internetowej WWW .
d) w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie
aktywnego konta poczty elektronicznej email.

§ 4 Cel Platformy Ratujmy Dzieci

1. Cele są ogłaszane przez Fundację na Platformie oraz w sieci
internetowej.
2. W przypadku uniemożliwienia dostępu do Celu, Fundacja jest
zobowiązany do zwrotu Darczyńcom wszystkich przekazanych przez nich
na ten Cel Darowizn.
3. Fundacja ogłaszając Cel określa:
a) wartość środków finansowych w jednostkach pieniężnych będących
prawnym środkiem płatniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której zebranie jest konieczne dla realizacji Celu;
b) cel akcji
c) czas akcji
7. Darczyńcy mogą przekazywać Darowiznę w ramach Celu wyłącznie
za pośrednictwem Fundacji, wpłacając kwoty Darowizny na jej rachunek
wyłącznie za pośrednictwem Platformy oraz konta bankowego Bank
PKOBP 71 1020 4317 0000 5102 0360 3859.
8. Platforma pośrednictwa finansowego pobiera z tytułu
przeprowadzonych transakcji od Darczyńców prowizję w wysokości 6%.
9. Suma Darowizn przekazanych przez Darczyńcę na określony Cel jest
widoczna na Platformie przy jej opisie, suma ta jest jedynie sumą
orientacyjną i może się różnić od sumy rzeczywiście przekazanych
Darowizn, a to ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu
bankowego, bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.
10. Po zakończeniu akcji stanowiącej Cel, Fundacja jest zobowiązana
opublikować raport obejmujący w szczególności sumę zebranych

Darowizn oraz informację o sposobie wydatkowania środków pieniężnych
z danego celu.
11. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Fundacji, w trakcie
trwania akcji, jej cel stanie się bezprzedmiotowy, Fundacja przeznaczy
zebraną kwotę w całości na realizację jej celów statutowych, w
szczególności na cel zbliżony do celu akcji stanowiącej Cel, o czym
zobowiązuje się powiadomić Darczyńców za pośrednictwem Platformy,
co Darczyńca w pełni akceptuje.
12. Wypłata Darowizny na rzecz Podopiecznego po wskazaniu Celu
(kliniki, apteki, placówki rehabilitacyjnej lub medycznej) nastąpi nie
później niż w terminie 7 dni roboczych.

§ 5 Ochrona – danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja. Przekazanie
danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w
razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Platformie, w
zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług .
2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Fundację wyłącznie w celu
dokonania Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usługi w
zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r.
(Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm)

3. Dane osobowe przetwarzane przez Fundację obejmują: adres email, a
także inne dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu
rejestracyjnym jeżeli Użytkownik je podał, a także dane Użytkownika
przekazane przez Platformę pośrednictwa finansowego Fundacji w
związku z wpłatą na rachunek Fundacji kwoty Darowizny.
4. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla
innych Użytkowników Platformy,
5. Fundacja nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników
umieszczonych przez nich w ich Profilach, przetwarza je jako powierzone
mu do przetwarzania.
6. W przypadku przekazania Fundacji przez Użytkownika danych
osobowych, będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie
niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług
oferowanych przez Operatora, w tym w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia
prawidłowego logowania do Platformy.
7. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych
osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

§ 6 Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w
sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy, a także wykonaniem
usług przez Fundację.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email:
fundacjaps@poczta.fm lub w formie pisemnej na adres Operatora.

3. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres
email wskazany w reklamacji lub, jeżeli reklamacja została złożona w
formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo jeżeli takiego
nie podano, na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym.

§ 7 Usunięcie Profilu, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy.

1. Podopieczny ma prawo zażądać od Fundacji usunięcia Profilu poprzez
wysłanie wiadomości email zawierającej w treści takie żądanie na
adres fundacjiaps@poczta.fm.
2. Żądanie usunięcia Profilu jest równoznaczne ze złożeniem
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Podopiecznego z
Fundacją.
3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Fundację
żądania, o którym mowa w ust. 1.
4. Fundacja może wypowiedzieć umowę z Podopiecznemu i usunąć jego
Profil w przypadku, gdy Podopieczny naruszy postanowienia niniejszego
Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Platformy naruszy
powszechnie obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego
wezwania nie zaprzestał naruszeń.
5. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie ustępu poprzedzającego
Podopieczny zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości
email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Podopieczny podał

w formularzu rejestracyjnym.

§ 8 Zmiany Regulaminu

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w
Regulaminie.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie
Ratujmy Dzieci z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem
wejścia w życie zmian.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej
Platformy Ratujmy Dzieci http://www.ratujmydzieci.pl/
2.Regulamin dostępny jest na stronie internetowej, a także w siedzibie
Fundacji „Podwójne Szczęście”.
3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności:
Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Fundacją, a
Darczyńcami oraz Podopiecznymi wynikłych w związku ze świadczeniem
przez Fundację usług w ramach Platformy Ratujmy Dzieci będzie
właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Radomiu, przy czym
wybór sądu właściwego zależny jest wyłącznie od woli Fundacji.

W imieniu Fundacji Podwójne Szczęście
Marta Grylak- Prezes Zarządu .

