
Regulamin świadczenia usług oraz przekazywania

darowizn na rzecz Fundacji IMPULS DLA MŁODYCH

I. Definicje

1. Następujące terminy pisane wielką literą będą miały następujące

znaczenie:

a) Usługa – Usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2

pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez

Fundację, na zasadach określonych w Regulaminie, polegająca na

umożliwieniu osobom korzystającym ze strony

www.fundacjaimpuls.pl przekazywanie darowizn pieniężnych na

działania statutowe Fundacji.

b) Fundacja – Fundacja IMPULS DLA MŁODYCH, Poznań 61- 419, ul.

Henryka Sucharskiego 49, KRS: 0000909750, NIP: 7831839163, będąca

usługodawcą Serwisu w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną

c) Darczyńca  – Osoba fizyczna która korzysta z Usługi.

d) Darowizna – Środki pieniężne przekazywane przez Użytkownika na

rzecz Fundacji poprzez skorzystanie z Usługi i dokonanie płatności

elektronicznej przy użyciu PayU.

e) PayU - operator płatności – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul.

Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444,

KRS 0000274399.

f) Regulamin – Niniejszy „Regulamin świadczenia usług oraz

przekazywania darowizn na rzecz Fundacji IMPULS DLA MŁODYCH,

http://www.impuls.pl


będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną.

g) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób

fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).

II. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi na rzecz Fundacji.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji obsługuja ̨cych płatnos ́ci

dokonywanych darowizn, Darczyńca jest zobowiązany zapoznac ́ się z

treścia ̨ Regulaminu.

3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Darczyńców na

stronie / w stopce : www.fundacjaimpuls.pl

III. Zasady przekazywania darowizn na stronie

1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu przycisku/ikony “Wesprzyj

nas” na stronie www.fundacjaimpuls.pl

2. W trakcie korzystania z Usługi należy postępować zgodnie z

instrukcjami zamieszczonymi na stronie Operatora.

3. Przekazywanie darowizn na rzecz Fundacji odbywa się za

pośrednictwem Operatora – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul.

http://www.impuls.pl
http://www.impuls.pl


Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444,

KRS 0000274399.

4. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego,

karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności

mobilnych BLIK.

5. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego

certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są

zaszyfrowane.

6. Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny

jednorazowe lub darowizny cykliczne umożliwiające regularne,

comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej ze

wskazanej karty płatniczej na rzecz Fundacji.

7. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot

sugerowanych na stronie www.fundacjaimpuls.pl lub wpisać

dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna”.

8. Fundacja nie pobiera od Darczyńcy żadnej prowizji ani innych

dodatkowych opłat od wpłat Darowizn.

IV. Darowizny regularne w postaci płatności cyklicznych

1. Darczyńca wybierając przekazanie darowizny w formie płatności

cyklicznej decyduje się na comiesięczne pobieranie przez Operatora

z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości

wybranej lub wpisanej przez siebie Darowizny.

2. Decydując się na opcję płatności cyklicznej Darczyńca wyraża zgodę

na pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej kwoty

pieniężnej odpowiadającej wysokości zadeklarowanej darowizny.



3. Korzystanie z płatności cyklicznej jest równoznaczne z utworzeniem

dla Darczyńcy strony internetowej konta personalnego; dane

dostępowe do konta są przesyłane za pomocą wiadomości email.

4. Operator, pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie

Token umożliwiające przypisanie do indywidualnego

użytkownika/czki unikalnego identyfikatora za pomocą, którego

Darczyńca cyklicznie dokonuje darowizn w celu wsparcia działań

Fundacji.

5. Kolejne darowizny będą realizowane automatycznie w odstępne 30

dni.

6. Darczyńca może w dowolnym momencie zrezygnować z wpłat

cyklicznych. W tym celu należy się skontaktować Fundacją wysyłając

maila na kontakt@fundacjaimpuls.pl.

7. Dane Darczyńcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są

Operatorowi przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do

rejestracji po otrzymaniu przez Operatora wpłaty.

8. Operator nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji Usługi.

9. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy

Operatora płatności dostępne na stronie:

https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

V. Zwolnienia podatkowe

Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu

w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny

mailto:kontakt@fundacjaimpuls.pl
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przekazane na działania Fundacji można odliczyć od dochodu: osoba

fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1

pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych), a osoba prawna do kwoty

równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o

podatku od osób prawnych). Potwierdzenie przelewu należy przechowywać

5 lat od dokonania darowizny.

VI.  Przetwarzanie danych osobowych

1. Fundacja jest administratorem danych osobowych Darczyńców i

przetwarza dane osobowe w  następującym zakresie:

a) w celach niezbędnych do wykonania Umowy oraz umowy darowizny

zawartej przez Darczyńcę z Fundacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)

RODO;

b) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych

ciążących na Fundacji, wynikających w szczególności z przepisów

prawa podatkowego, na podstawie art.  6  ust. 1 lit. c) RODO;

c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Fundację, w szczególności przesłania

podziękowań za przekazanie Darowizny, rozpatrzenia ewentualnych

reklamacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń, na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.



2. Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie

informatycznym danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych)

Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie Operatorowi.

3. Darczyńca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia

danych – w zakresie przetwarzania danych na podstawie umowy (art. 6

ust. 1 lit. b) RODO) oraz w sposób zautomatyzowany, wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie przetwarzania

danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych

interesów realizowanych przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz

wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych

osobowych.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz

wykorzystywania plików cookie przez Operatora są dostępne pod adresem:

https://poland.payu.com/prywatnosc/

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz

wykorzystywania plików cookie przez Fundację zostały określone w “Polityce

prywatności” dostępnej pod adresem

https://fundacjaimpuls.pl/polityka-prywatnosci/

VII. Reklamacje,  zwroty darowizny

1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny

jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Fundacji pod adresem:

kontakt@fundacjaimpuls.pl

https://poland.payu.com/prywatnosc/
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2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w

regulaminach Operatora nie zostały zrealizowane lub są realizowane

niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w

formie:

a. pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166

Poznań

b. elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc)

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.

3. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni

od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na

adres: kontakt@fundacjaimpuls.pl. Prosimy o umieszczenie w

temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu

kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych

od dnia wpływu zgłoszenia do Fundacji.

https://www.payu.pl/pomoc
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