
Regulamin przyjmowania darowizn przez fundację „Projekt Sukces” z siedzibą w Poznaniu 

Strona internetowa www.fundacja.projekt-suckes.pl 

jest administrowana przez Fundację „Projekt Sukces” , ul. Błażeja 4D/29, 61-608 Poznań, REGON: 
386308055, NIP: 9721308997.  

§ 1  

1. Fundacja „Projekt Sukces” z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej „Fundacją”) może przyjmować 
darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych.  

2. Darowizn na rzecz Fundacji można dokonywać w formie wpłat środków pieniężnych.  

3. Wpłaty są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. kodeksu cywilnego.  

4. Dokonane darowizny nie podlegają zwrotowi.  

§ 2  

1. Wpłat darowizn w postaci środków pieniężnych należy dokonywać w następujący sposób:  

a) przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności firmę Payu, z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP 779-23-08-495 

b) przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji nr 59 1140 2004 0000 
3102 8012 4291  

2. W przypadku dokonywania darowizny przelewem bankowym w tytule przelewu należy wpisać 
„darowizna na cele statutowe fundacji”.  

 

§ 3 

1. Dokonane darowizny zostaną w całości przeznaczone na działalność statutową Fundacji.  

2. Zgodnie z § 7 statutu Fundacji celami statutowymi są:  

• Podejmowanie działań na rzecz pomocy dzieciom i ich opiekunom, w trudnych sytuacjach 
życiowych.  

• Pomoc i wsparcie instytucji społecznych i państwowych ściśle związanych z działalnością 
mającą na celu polepszenie bytu dzieci.  

• Promocja i wspieranie wszelkich form działalności gospodarczej dla osób chcących nieść 
pomoc dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.  

• Udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom w celu rozwoju talentów 
i uzdolnień dzieci i młodzieży.  

• Udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom celem zapobiegania a 
także wyprowadzania z bezdomności.  

• Udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom a także instytucjom 
państwowym i społecznym w celu zapewnienia wypoczynku letniego i zimowego.  

 

 

 

http://www.fundacja.projekt-suckes.pl/


§ 4 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Fundacja 
Projekt Sukces, zwana dalej: „Administratorem”.  

2. Darczyńca może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Błażeja 4d/29 ,61-608 
Poznań, mailowo: kontakt@projekt-sukces.pl lub telefonicznie pod numer: 537 606 425 

3. Darczyńca dokonując darowizny akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zgadza się na 
przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych.  

4. Darczyńca wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych dobrowolnie i oświadcza, że są one 
prawdziwe i autentyczne.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której dochodzi na 
skutek dokonania darowizny. Dla przyjęcia darowizny, podanie danych osobowych jest konieczne. 

6. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są tylko i wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem 
darowizny i jej rozliczeniem finansowym.  

7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Dokonanie darowizny bez podania danych 
osobowych oznacza niemożliwość jej dokonania. 

8. Dane Darczyńcy są przechowywane przez okres konieczny i niezbędny do przyjęcia i rozliczenia 
finansowego przekazanej darowizny. 

9. Administrator przekaże dane darczyńcy tylko firmom świadczącym dla Administratora usługi 
rachunkowo-księgowe oraz firmom informatycznym, które świadczą dla Administratora usługi 
związane z serwisem strony internetowej i sprzętu komputerowego. 

10.Darczyńca ma prawo wymagać od Administratora dostępu do podanych przez niego swoich 
danych. Ma również prawo do ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia. Może też ograniczyć 
przetwarzanie swoich danych osobowych. 

11. Darczyńca ma prawo do wniesienia skargi do organów nadzorczych na podstawie przetwarzania 
danych osobowych przez Administratora. 

§ 5  

1.Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji: fundacja.projekt-sukces.pl.  

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują odpowiednie przepisy prawne. 
Wszelkie spory rozpatruje sąd właściwy dla danej rzeczy i miejsca. 

§ 6  

1.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28 lutego 2020 r. 
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