
REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN
NA CELE STATUTOWE FUNDACJI OŚRODKA KARTA

Niniejszy regulamin określa zasady przekazywania darowizn pieniężnych na cele statutowe Fundacji
Ośrodka KARTA z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa, KRS: 0000119146
(dalej: FOK), drogą elektroniczną jak również tradycyjnym przelewem bankowym.

Przekazywanie darowizn
1. Darowizny wykorzystywane są wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi FOK.
2. FOK jest organizacją pożytku publicznego, a tym samym darowizna przekazana na jego

rzecz może zostać uwzględniona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT), a także
od osób prawnych (CIT).

3. Użytkownik może przekazać darowiznę za pośrednictwem stron wpłatowych w domenie
crm.karta.org.pl.

4. Darowizny te są obsługiwane przez operatora płatności – firmę PayU S.A., z główną siedzibą
w Poznaniu, 60-166, ul. Grunwaldzka 186. Darowiznę można wpłacić za pośrednictwem
kanałów płatności udostępnionych przez firmę PayU, tj. przy pomocy e-przelewu (w tym Blik),
karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i bezpośredniego przelewu na konto w banku lub
na poczcie.

5. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego
zadeklarowana kwota nie zostaje pobrana.

6. Udzielane przez Ciebie darowizny mogą być jednorazowe lub regularne. Jeśli zdecydujesz
się na przekazywanie darowizny regularnie, Operator Płatności (PayU S.A) będzie
comiesięcznie pobierał zadeklarowaną przez Ciebie kwotę z Twojej karty płatniczej. PayU,
pośrednicząc
w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie – Token do Płatności Cyklicznych (wirtualny
identyfikator karty).

7. Numery kart płatniczych nie są przez FOK zapisywane ani przetwarzane w systemie
informatycznym organizacji.

8. Wysokość darowizny może wynosić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub każdą inną
kwotę, wskazaną przez osobę wpłacającą darowiznę.

9. Darowiznę można też przekazać za pomocą tradycyjnego przelewu na nr konta Fundacji: PL
90 2030 0045 1110 0000 0415 5420 (Bank BNP Paribas S.A).

10. Zawarcie umowy darowizny następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę.
Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy
na koncie OK. W przypadku płatności kartę liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji
u Operatora płatności.

Dane osobowe
1. Wpłacając darowiznę wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez FOK danych osobowych na

potrzebę obsługi darowizny. Gromadzimy następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail,
kwotę darowizny oraz dodatkowo adres pocztowy i numer telefonu – jeśli zdecydujesz się je
przekazać na stronie formularza wpłaty. Więcej informacji na temat gromadzenia
i przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności na stronie:
https://karta.org.pl/polityka-prywatnosci.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania dokonanie darowizny nie będzie
możliwe.

3. Twoje dane przetwarzają również następujące podmioty:
a. operator płatności dokonanych przez stronę wpłatową Fundacji – PayU S.A. z główną

siedzibą w Poznaniu, 60-166, ul. Grunwaldzka 186, regulamin i polityka prywatności
dostępne są na stronie: https://poland.payu.com/prywatnosc/;

https://karta.org.pl/polityka-prywatnosci


b. bank prowadzący konto Fundacji – Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie,
00-975, ul. Kasprzaka 2.

Bezpieczeństwo wpłat
Wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie

przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta
z pośrednictwa bezpiecznego operatora płatności PayU.

Reklamacje i zwrot przekazanej darowizny
1. Masz prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania

zwrotu napisz do nas e-mail na adres: ok@karta.org.pl. Pieniądze zwrócimy w terminie
maksymalnie 30 dni od dnia zgłoszenia. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości
słów: „Polecenie zwrotu darowizny”.

2. Jeśli chcesz zrezygnować z płatności regularnych, możesz to zrobić pisząc na adres:
klub@karta.org.pl.

3. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności należy wysłać zgłoszenie na
adres e-mail ok@karta.org.pl.

Postanowienia końcowe
1. FOK zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany

regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej FOK.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie

obowiązującego prawa.
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