
Regulamin przekazywania darowizn na stronie fundacja-save.pl 

I. Postanowienia wstępne 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia 

przez fundację SAVE - Wildlife ConservaCon Fund, Komorniki,  55-300 ul. Po-
lan 7, KRS: 0000399896. NIP: 9131614606, REGON: 021751112, zwaną dalej 
Fundacją, usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom 
korzystającym ze strony fundacja-save.pl przekazywanie darowizn pieniężny-
ch na działania statutowe Fundacji. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to ro-
zumieć każdą osobę korzystającą ze strony fundacja-save.pl w celu przekaza-
nia darowizny. 

3. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i po-
twierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowie-
nia. 

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie 
fundacja-save.pl. 

II. Zasady przekazywania darowizn na stronie 
1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „Przekaż darowiznę” na stronie 

fundacja-save.pl. Po kliknięciu w link należy uzupełnić wymagane pola formu-
larza darowizny, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczo-
nymi na stronie wybranego operatora płatności. 

2. Przekazywanie darowizn na stronie Fundacji odbywa się za pośrednictwem 
operatora płatności: 
a. Przelewy24 – PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 

779-236-98-87, REGON 301345068, KRS 0000347935. 
b. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem 22-24 Boula-

vard Royal, L-2449 Luksemburg, numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Lu-
xembourg B 118 349. 

3. Dokonując darowizny Darczyńca potwierdza zapoznanie się z regulaminem 
płatności operatora oraz jego akceptację. 

4. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płat-
niczej (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 da-
rowizny cykliczne umożliwiające regularne, comiesięczne przekazywanie za-
deklarowanej kwoty pieniężnej na rzecz Fundacji. 

7. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych w 
formularzy darowizny lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w 
pole „Inna”. 

8. Darczyńca podczas przekazywania darowizny ma możliwość wyboru projektu 
Fundacji, który chciałby wesprzeć. Fundacja zastrzega sobie prawo do prze-



kierowania przekazanych przez Darczyńcę środków na inne projekty i cele sta-
tutowe Fundacji. 

III. Zwolnienia podatkowe 
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami prawa 
art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnie-
je możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartości przekaza-
nych darowizn. Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od doko-
nania darowizny. 

IV. Darowizny regularne w postaci płatności cyklicznych - subskrypcji. 
1. Darczyńca wybierając przekazanie darowizny w formie płatności cyklicznej 

decyduje się na comiesięczne pobieranie przez operatora płatności z karty 
płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wybranej lub wpisanej 
przez siebie Darowizny. 

2. Darowizna cykliczna będzie pobierana przez operatora płatności raz w miesią-
cu. 

3. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania da-
nych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty są przechowywane 
przez operatora płatności. Operator pośrednicząc w dokonaniu płatności udo-
stępnia Token do płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umoż-
liwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, 
za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Fundacji. 

4. W momencie rozpoczęcia subskrypcji automatycznie na stronie Fundacji two-
rzone jest dla Darczyńcy personalne konto, zawierające dane o płatności cy-
klicznej i możliwość jej anulowania. Dane dostępowe do konta przesyłane są 
do Darczyńcy za pomocą wiadomości email po rozpoczęciu subskrypcji. 

5. Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym 
danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych) Darczyńców. Dane 
te Darczyńca udostępnia wyłącznie operatorowi płatności. 

6. Dane Darczyńcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są operatorowi przez 
Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez Ope-
ratora wpłaty. 

7. Operator nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Cała kwota da-
rowizny trafia na konto Fundacji. Operator pobiera od Fundacji prowizję oraz 
dodatkowe opłaty. 

8. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjne-
go zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana. 

9. W dniu, w którym ważność karty Darczyńcy upłynie, obciążanie karty ustanie i 
darowizny nie będą pobierane. Kolejne darowizny Darczyńca może realizować 
po wznowieniu karty i ponownym ustanowieniu na stronie fundacja-save.pl 
regularnej płatności za pomocą nowej karty. 

10. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy operatora 
płatności. 

V. Subskrypcja do list mailingowych. 
1. Podczas wypełniania formularza darowizny Darczyńca ma możliwość wyra-

żenia zgody na zapisanie się do listy mailingowej Fundacji (zwanej dalej New-

http://fundacja-save.pl


slelerem) w celu otrzymywania drogą elektroniczną na podany adres email 
materiałów informacyjnych, promocyjnych i handlowych Fundacji. Zgoda ta 
jest dobrowolna. 

2. Darczyńca zapisując się do Newslelera akceptuje „Politykę Prywatności” 
Fundacji. 

3. Subskrypcja Newslelera  może  być  wycofana  w  każdym  momencie  po-
przez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce 
każdego Newslelera. 

V. Reklamacje, rezygnacja z płatności cyklicznych, zwroty darowizny, reklamacje 
usług Przelewy24 
1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazo-

wej lub cyklicznej, należy je zgłosić Fundacji pod adresem: kontakt@fundacja-
save.pl 

2. 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: 
Przelewy24: 
a. pisemnej na adres PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. 
b. elektronicznej poprzez formularz hlps://www.przelewy24.pl/pomoc 
c. telefonicznej pod numerem telefonu: +48 61 642 93 44 
d.  (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Dar-

czyńca), codziennie od 8:00 do 20:00. 
PayPal: 
a. pisemnej na adres PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boula-

vard Royal, L-2449 Luksemburg. 
b. elektronicznej poprzez formularz hlps://www.paypal.com/lu/smar-

thelp/contact-us 
c. telefonicznej pod numerem telefonu: +48 22 306 44 92. 
d.  (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Dar-

czyńca), od poniedziałku do piątku, od 8:30 do 17:00. 
3. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontak-

tując się z Fundacją pod adresem: kontakt@fundacja-save.pl lub logując się 
na swoje konto na stronie Fundacji i anulując dyspozycję przelewów cyklicz-
nych. Płatność zostanie odwołana od miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym Darczyńca zgłosił odwołanie. 

4. Darowizny nie podlegają ̨zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych 
przepisami prawa. 

VI. Dane osobowe Darczyńców. 
1. Wpłacając  darowiznę Darczyńca  wyraża  zgodę  na przetwarzanie  danych  

osobowych  na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych oso-
bowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Fundacja. Szczegó-
ły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały opisa-
ne w Polityce prywatności. 
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2. Fundacja  przekazuje dane osobowe Darczyńców wraz z kwotą darowizny i 
tytułem wpłaty Operatorowi płatności wyłącznie w celach niezbędnych do 
realizacji płatności. W procesie płatności Operator zawiera z Darczyńcą 
(klientem-płacącym) umowę na transakcję płatniczą, na podstawie  regula-
minu  dostępnego  na  stronie  danego  Operatora,  akceptowanego  przez 
Darczyńcę  w  procesie  płatności. W  takim  zakresie  Operator  płatności sta-
je się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny.  
4. Darczyńca może udostępnić Fundacji swoje dane osobowe także celem 

otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych.  
5. Darczyńca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji 

oraz usuwania swoich danych osobowych. 


