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I. Wstęp
1. Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późniejszymi
zmianami).
2. Niniejszy regulamin został stworzony w oparciu o powszechnie obowiązujące na terytorium
Rzeczypospolitej Polski prawo i jego celem jest określenie zakresu praw i obowiązków
Użytkowników korzystających z Serwisu „” oraz zakresu odpowiedzialności, obowiązków i
kompetencji Usługodawcy.
3. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu ma obowiązek zarówno do zapoznania się z treścią
niniejszego regulaminu jak i także respektowania jego zapisów.
4. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w niniejszym
Regulaminie jest Fundacja Marka Kamińskiego z siedzibą w Gdańsku (80-266), ul. Aleja
Grunwaldzka 212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców a także rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000133671, NIP: 5842006715, REGON: 191275740, zwaną w niniejszym Regulaminie:
Fundacją,
5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony użytkownikom pod adresem
II. Definicje
Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:
1. Użytkownik – która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Fundację, w
szczególności przekazująca za pośrednictwem wskazanych na stronie www Fundacja kanałów
komunikacji (m.in. formularz, adres e-mail, itp.) zapytania w Serwisie lub darowizn na rzecz
Fundacji.
2. Serwis
–
Serwis
internetowy
prowadzony
przez
Fundację
pod
adresem:
www.fundacjamarkakaminskiego.com
3. Usługodawca – podmiot świadczący usługę korzystania z Serwisu, w tym prowadzenia konta oraz
nadzorujący proces dokonywanego w ramach funkcjonalności Serwisu. Usługodawcą w
rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest Fundacja Marka
Kamińskiego z siedzibą w Gdańsku (80-266), ul. Aleja Grunwaldzka 212, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców a także rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000133671, NIP: 5842006715, REGON:
191275740, zwaną w niniejszym Regulaminie: Fundacją,
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4. Regulamin – jako regulamin rozumie się niniejszą regulację.
5. Rejestracja – procedura zakładania Konta PayU określona w niniejszym Regulaminie.
6. Usługa – świadczona drogą elektroniczną usługa za pomocą systemów teleinformatycznych w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr
144 poz. 1204 z poz. zm.).
7. Nadużycie – postępowanie lub czyn powszechnie uważane za obraźliwe. Decydujące zdanie w
sprawie klasyfikacji nadużyć ma Fundacja. Jako nadużycie uważane jest również wprowadzanie
nieprawdziwych danych.
III. Zasady ogólne korzystania z Serwisu
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu prowadzonego przez Fundację pod
adresem: www.fundacjamarkakaminskiego.com
2. Warunkiem korzystania z Serwisu i z usług świadczonych przez Fundację, przez Użytkownika jest
zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
3. Korzystanie z usług oferowanych w Serwisie może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny
(wyszczególnienie odpłatnych i nieodpłatnych usług zamieszono poniżej w Regulaminie).
4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Fundacja w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie (m. in. korzystanie z
formularza kontaktowego, usługi świadczone drogą elektroniczną), Użytkownik powinien:
a) Posiadać urządzenie, umożliwiające korzystanie z Serwisu tj. komputer stacjonarny, laptop,
telefon komórkowy, tablet itp.
b) Posiadać adres e-mail, przeznaczony w szczególności do kontaktu z Fundacją
c) Posiadać dostęp do sieci internetowej,
d) Posiadać dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej.
5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, acz konieczne do wykonania
usług świadczonych za pośrednictwem niniejszego Serwisu.
6. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.
treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich.
7. Użytkownicy mają prawo do wglądu w zakresie swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz
żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Fundacją drogą
mailową (na adres poczty elektronicznej: fundacja@kaminski.pl bądź listownie (na adres siedziby
Fundacji).
8. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie przez Użytkowników informacji
nieprawdziwych, niepełnych lub nieprawidłowych.

1.
a)
b)
c)
2.
3.
4.
4.

IV. Przedmiot świadczonych usług
Fundacja świadczy usługi, które są świadczone drogą elektroniczną tj.:
zapoznawania się z treściami udostępnianymi przez Fundację, w szczególności dotyczącymi jej
działań statutowych i aktualnych akcji pomocy potrzebującym;
kontaktowania się z Fundacją,
dokonywania wpłat (darowizn) za pośrednictwem płatności online
Fundacja świadczy Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt. a) i b) nieodpłatnie.
Fundacja nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.
Korzystanie z Usług oferowanych przez Fundację, nie wymaga rejestracji, chyba że postanowienia
dotyczące korzystania z konkretnej Usługi przewidują taki obowiązek.
W ramach usługi Fundacja ma prawo do odczytu treści zamieszczonych w Serwisie.
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V. Dokonywanie Darowizn (płatności) na rzecz Fundacji
1. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dokonania darowizny na rzecz Fundacji z wykorzystaniem
usługi płatności elektronicznych (online) wyrażonych w polskich złotych (PLN), obsługiwanej
przez PayU S.A. (dalej „PayU”).
2. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji płatności elektronicznych (online) określa regulamin
płatności PayU, dostępny na stronie PayU.
3. Fundacja nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.
4. Fundacja udostępnia w ramach Serwisu funkcjonalność umożliwiającą użytkownikowi regularne
wsparcie działań Fundacji (zwanej dalej: „Płatność co miesiąc”). Płatność co miesiąc ma charakter
comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą wybranej przez użytkownika
formy płatności. W celu uruchomienia Płatności co miesiąc należy zaznaczyć opcję „Co miesiąc”
dostępną na formularzu płatności.
5. Użytkownik wyraża wolę przekazania darowizny, o której mowa w ust. 1 powyżej, poprzez
wybranie jednej z 3 proponowanych domyślnie kwot lub wskazanie własnej kwoty , oraz
wybrania formy wsparcia fundacji – jednorazowo lub co miesiąc. Po wskazaniu kwoty i kliknięciu
w przycisk „Wpłacam” Użytkownik przekierowany zostanie na stronę internetowa PayU, gdzie
możliwe będzie zapoznanie się z regulaminem transakcji.
6. Użytkownik zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Fundacją, oraz
wybierając regularne, cykliczne wsparcie działań Fundacji („Płatność co miesiąc”), wyraża zgodę
na cykliczne, co miesięczne pobierania przez PayU S.A. z karty płatniczej kwoty pieniężnej
odpowiadającej wysokości wartości wsparcia, ustaloną przez Użytkownika. Opłata będzie
pobierana przez PayU S.A. i przekazywana Fundacji cyklicznie, raz w miesiącu.
7. Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i
zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez PayU S.A.. PayU
pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów
karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Użytkownika unikalnego identyfikatora za
pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.
8. Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart
płatniczych. Użytkowników. Dane te Użytkownik udostępnia wyłącznie Operatorowi płatności.
9. W celu prawidłowego dokonania wpłaty, niezbędne jest podanie przez Użytkownika Imienia,
Nazwiska i adresu e-mail, nr konta bankowego lub numer karty.
10. Po zweryfikowaniu danych Użytkownika, Fundacja otrzyma pierwszą darowiznę, a Użytkownik
otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe uruchomienie lub dokonania Płatności.
11. Kolejne darowizny będą automatycznie przekazywane na rzecz Fundacji do ostatniego dnia
kalendarzowego każdego miesiąca.
12. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Płatności co miesiąc. W tym celu
należy skontaktować się z Fundacją pod adresem mailowym: fundacja@kaminski.pl. Prosimy o
umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Rezygnacja z Płatności co miesiąc” a w treści
umieszczenie informacji takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, który był podawany w
deklaracji przystąpienia do płatności cyklicznych. Płatność zostanie odwołana od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym Użytkownik zgłosił odwołanie
VI. Moment zawarcia umowy i zakres świadczonej usługi.
1. Umowę dotyczącą korzystania z Usługi uważa się za zawartą z chwilą rozpoczęcia korzystania z
Usługi.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarte na czas nieoznaczony.
3. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy dotyczącej korzystania z Usług w każdym
czasie, bez podania przyczyny, przy czym rozwiązanie Umowy dotyczącej korzystania z Usług
przez Użytkownika może nastąpić w szczególności poprzez:
a) zaprzestanie korzystania z Serwisu lub Usługi, z zastrzeżeniem innych postanowień
niniejszego regulaminu.
b) przesłanie oświadczenia na piśmie, lub na adres internetowy, które należy kierować na
adres Fundacji.
5. Fundacja może rozwiązać umowy, o których jest mowa w ust 5 w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, przepisów prawa lub wizerunku Fundacja.
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VII. Reklamacje Usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Serwisu.
2. Reklamacje dotyczące usług płatności elektronicznych, o których mowa w pkt. V niniejszego
regulaminu należy kierować do podmiotu świadczącego te usługi.
3. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej na adres Fundacji:
fundacja@kaminski.pl oraz wskazywać jej przedmiot (tj. w szczególności wskazywać Usługę,
której dotyczy), a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz powinna zawierać dane
umożliwiające kontakt z Użytkownikiem.
4. Fundacja udziela odpowiedzi na zgłoszone reklamacje, w terminie nie dłuższym niż 14 dni
roboczych, w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres skrzynki elektronicznej
reklamującego lub pisemnie na adres nadawcy składającego reklamację. W sprawach szczególnie
trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi. Fundacja poinformuje
reklamującego na adres skrzynki elektronicznej reklamującego lub pisemnie na adres nadawcy
składającego reklamację, że objęta jego reklamacją sprawa jest szczególnie trudna, oraz
poinformuje o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na tę reklamację.
5. Uwagi związane z zakłóceniami w funkcjonowaniu Serwisu lub uwagi związane ze świadczonymi
usługami w ramach Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika w terminie 14 dni od daty
zdarzenia lub wykrycia nieprawidłowości, poprzez zgłoszenie zawierające opis zdarzenia i treść
uwagi pod adres Fundacji: fundacja@kaminski.pl.
6. Fundacja zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania, jeżeli wynikać ono
będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
VIII. Oświadczenia Fundacji.
1. Fundacja zobowiązuje się do obsługi Serwisu z jak największą starannością.
2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników sprzeczne z
obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem oraz niniejszym Regulaminem.
3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia wywołane działaniem siły
wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z
przyczyn od niego niezależnych.
5. Fundacja ma prawo zastosowania przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w
przypadku przeprowadzania modernizacji, konserwacji strony, a także w wypadku zaistnienia
innej usprawiedliwionej okoliczności. Jeśli Fundacja będzie planowała dłuższą przerwę
techniczną w funkcjonowaniu Serwisu zawiadomi o tym Użytkownika poprzez wysłanie do
niego wiadomości e-mail lub publikacje oświadczenia na stronie.
6. Aktualnie obowiązujące po zmianie wersje Regulaminu wraz ze wskazaniem daty wejścia w
życie danej wersji, są dostępne pod adresem www.fundacjamarkakaminskiego.com
7. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z przesłaniem zmienionej wersji Regulaminu oraz
podaniem dnia wejścia zmian w życie, będzie przesyłana do Użytkownika lub publikowania
na Serwisie: www.fundacjamarkakaminskiego.com .nie później niż 14 dni przed wejściem
w życie nowej treści Regulaminu.
8. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania Użytkownikowi lub publikacji
informacji przez Fundacji o zmianie Regulaminu.
9. W sytuacji, gdy Użytkownik nie wypowie umowy w terminie, o którym mowa jest powyżej,
przyjmuje się, że wyraża on zgodę na wprowadzone zmiany i są one dla niego wiążące od
daty ich wejścia w życie.
IX. Newsletter
1. W ramach prowadzonego serwisu www.fundacjamarkakaminskiego.com, Fundacja realizuje
bezpłatną usługę Newsletter.
2. W celu realizacji usługi Newsletteru Fundacja przetwarzać będzie adres poczty elektronicznej oraz
imię i nazwisko Użytkownika.
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3. Usługa Newsletter świadczona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej i polega na
przesyłaniu Użytkownikowi informacji prawnych i faktycznych dotyczących działań
podejmowanych przez Fundację, usług świadczonych przez Fundację oraz aktualnej sytuacji
prawnej w zakresie usług świadczonych przez Fundację.
4. Fundacja oświadcza, że e-mail Użytkownika podany w polu newsletter nigdy nie zostanie
przekazany firmom zewnętrznym w celu użycia ich do przesyłania informacji handlowej
niezwiązanej z działalnością Fundacji.
5. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Fundacji informacji handlowej w
rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty
kierowane poprzez infrastrukturę serwisu do nieokreślonej liczby Użytkowników.
6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez wyrażenie zgody, zawartej na stronie Serwisu.
7. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wysyłając
wiadomość e-mail z takim żądaniem na adres: fundacja@kaminski.pl
8. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane
posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

X. Postanowienia końcowe
1. Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki
towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony.
2. Informacje uzyskane przez Użytkownika w toku korzystania z Serwisu przeznaczone są wyłącznie
do jego własnego użytku i nie mogą być przedmiotem sprzedaży.
3. Wszelkie usługi, treści (teksty, zdjęcia, znaki, nazwy, elementy graficzne, logotypy, ilustracje
itp.), oprogramowanie, znajdujące się na Serwisie stanowiące własność intelektualną Fundacji
podlegają ochronie przewidzianej przez polskie i międzynarodowe prawo oraz mogą być
wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Nie mogą być
używane w szczególności dla celów komercyjnych i reklamowych (bez uprzedniej pisemnej
zgody Fundacji) ani w działaniach na szkodę Fundacji. Jakiekolwiek modyfikacje powyższych
materiałów są niedozwolone, za wyjątkiem zmiany rozmiaru, jednakże z dokładnym zachowaniem
proporcji i czytelności materiału źródłowego. Nie dotyczy to utrwalenia w formie elektronicznej
oraz w formie drukowanej indywidualnie wygenerowanego dla Użytkownika danych dotyczących
Użytkownika pozyskanych z Serwisu zawierającego jego dane osobowe. Naruszenie powyższych
zasad będzie skutkowało podjęciem przez Fundację odpowiednich środków prawnych w
maksymalnym dopuszczalnym zakresie.
4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z akceptacji niniejszego regulaminu jest Sąd
właściwy dla strony powodowej, przy czym w sporze z konsumentami właściwy zawszę będzie
Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta.
5. Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie opublikowania na Serwisie
6. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony, do czasu uchylenia bądź zmiany.

Siedziba Fundacji:
Al. Grunwaldzka 212, 80 - 266
e-mail: fundacja@kaminski.pl
KRS: 0000133671,
NIP: 5842006715,
REGON: 191275740
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