Regulamin strony internetowej Fundacji Instytutu Matki i Dziecka

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania ze strony
internetowej Fundacji Instytutu Matki i Dziecka działającej pod adresem:
www.dolozsiedolozka.pl i www.dołóżsiędołóżka.pl (dalej jako „Strona internetowa”).
2. Właścicielem Strony internetowej jest Fundacja Instytutu Matki i Dziecka z siedzibą w
Warszawie (01-211), przy ul. Kasprzaka 17a, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000499290, posiadająca NIP:
5272710250, REGON: 147135246 (dalej jako „Fundacja”).
3. Kontakt z Fundacją jest możliwy za pomocą:
a. poczty elektronicznej: fundacja@fundacja.imid.med.pl;
b. telefonu: 22 327 74 26;
c. poczty tradycyjnej: ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa.
4. Za pomocą Strony internetowej, Fundacja świadczy usługi drogą elektroniczną, które polegają
w szczególności na umożliwieniu Darczyńcom przekazywanie darowizn na cele statutowe
Fundacji za pomocą serwisu pośrednictwa finansowego PayU.pl (dalej jako „Serwis PayU”).
5. Przed rozpoczęciem korzystania usług, Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z
Regulaminem.
§2
Definicje
1. Darczyńca – Użytkownik, który zawarł z Fundacją Umowę darowizny.
2. Darowizna – suma pieniężna będąca przedmiotem Umowy darowizny zawieranej między
Darczyńcą a Fundacją.
3. Fundacja - Fundacja Instytutu Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie (01-211), przy ul.
Kasprzaka 17a, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000499290, posiadająca NIP: 5272710250, REGON:
147135246.
4. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez
Fundację.
5. Serwis PayU – serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę PayU Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:
0000274399, posiadającą NIP 7792308495, REGON 300523444.
6. Strona internetowa - strony internetowej Fundacji Instytutu Matki i Dziecka działającej pod
adresem: www.dolozsiedolozka.pl i www.dołóżsiędołóżka.pl
7. Umowa darowizny – umowa, o której mowa w art. 888 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
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8. Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne
przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Fundację.
§3
Wymagania techniczne
1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych na Stronie
internetowej Platformie, niezbędne jest łącznie:
a. połączenie z siecią Internet.
b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet.
c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie
urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową
usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto
akceptującej pliki typu cookies.
d. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email) – w przypadku zapisu do
newslettera.
2. W ramach Strony internetowej zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów,
botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności
automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
3. Fundacja informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz
treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i
technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w
tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy
przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
4. Fundacja informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 3 powyżej
korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone
dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników, szkodliwego
oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez
osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Fundacja zaleca stosowanie
programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
§4
Zasady korzystania ze Strony internetowej
1. Użytkownik jest obowiązany do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z
dobrymi obyczajami.
2. Dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
§5
Przekazywanie darowizn
1. Użytkownik może przekazać Darowiznę przeznaczoną na realizację celów statutowych Fundacji
poprzez:
a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Fundacji – dane do przelewu:
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2.

3.

4.
5.

Odbiorca: Fundacja Instytutu Matki i Dziecka
Numer rachunku bankowego: 49 2490 0005 0000 4530 7952 1449
Tytuł: Darowizna na cele statutowe Fundacji Instytutu Matki i Dziecka
Dane banku: Alior Bank SA, Centrala, ul.Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
b. przelew za pomocą Serwisu PayU.
W przypadku, gdy Użytkownik chce przekazać Darowiznę w sposób, o którym mowa w pkt 1 lit.
b powyżej, powinien wykonać następujące czynności:
a. wejść na Stronę internetową;
b. kliknąć w zakładkę „Wesprzyj nas”;
c. kliknąć opcję „Przekaż darowiznę poprzez PayU”;
d. w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane obowiązkowe:
i. imię i nazwisko,
ii. adres e-mail lub numer telefonu,
iii. kwotę Darowizny;
e. w wyświetlającym się formularzu:
i. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z
Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
ii. wybrać opcję upublicznienia przekazanej Darowizny na Stronie internetowej
pod nazwiskiem Darczyńcy albo anonimowo;
iii. fakultatywnie zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o chęci pokrycia
kosztów obsługi transakcji;
iv. fakultatywnie zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapisie do
newslettera;
f. kliknąć opcje „Wpłać z PayU”;
g. wykonać dalsze czynności wymagane przez Serwis PayU, w szczególności wybrać bank
oraz sposób uwierzytelnienia transakcji.
Przekazanie Darowizny w sposób, o którym mowa w pkt 1 lit. b powyżej, wymaga
zaakceptowania przez Darczyńcę regulaminu Serwisu PayU. Fundacja nie jest stroną umowy
zawieranej między Darczyńcą a podmiotem świadczącym usługi za pomocą Serwisu PayU.
Umowa darowizny między Darczyńcą a Fundacją zostaje zawarta w chwili uznania rachunku
bankowego Fundacji.
Dokonana Darowizna nie podlega zwrotowi z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami
prawa powszechnie obowiązującego.
§6
Reklamacje

1. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Strony internetowej lub któregokolwiek z jej
elementów, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. imię i nazwisko Użytkownika,
b. adres poczty elektronicznej,
c. opis dostrzeżonych nieprawidłowości.
3. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres fundacja@fundacja.imid.med.pl.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi maksymalnie 30 dni od
otrzymania przez jej przez Fundację. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie
reklamacji.
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5. Odpowiedź na reklamację Fundacja wysyła pocztą elektroniczną.
6. Fundacja dołoży wszelkich starań, by jak najszybciej usuwać wskazane nieprawidłowości w
funkcjonowaniu Strony internetowej.

7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis PayU należy
kierować do podmiotu świadczącego usługi za jego pomocą. Fundacja nie ponosi
odpowiedzialności za szkody będące skutkiem nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu PayU.
§7
Ochrona danych osobowych
Zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację wskazane są w Polityce prywatności
dostępnej pod adresem: http://www.fundacja.imid.med.pl/polityka-prywatnosci.html.

§8
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Fundacja będzie dążyła do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów z Kupującym.
Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
O zmianie Regulaminu, Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego
zmienionej wersji na Stronie internetowej co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w
życie.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2019 roku.
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