REGULAMIN ZBIÓRKI W RAMACH PROJEKTU „DOKŁADAM SIĘ”
(zbiórka w sklepie Kabum)
§1
Organizator zbiórki
1. Organizatorem projektu „Dokładam się” („Projekt”) jest Fundacja Dokładam się z
siedzibą w Warszawie przy ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa, wpisana do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678990, NIP: 5252712033, REGON:
367333349 (dalej: „Fundacja”).
2. Celem statutowym Fundacji jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego i
solidarności społecznej, upowszechnianie filantropii i mikrofilantropii oraz prowadzenie
działalności społecznie użytecznej, zwłaszcza w zakresie pomocy społecznej i ochrony
zdrowia, działalności charytatywnej, dobroczynnej, humanitarnej, promocji i organizacji
wolontariatu, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, w tym wspieranie
organizacyjne i finansowe osób i podmiotów działających w tych sferach.

§2
Cel zbiórki i sposób jej realizacji
1.

Zbiórka jest realizowany w ramach sklepu internetowego znajdującego się pod
adresem http://www.kabum.pl („Sklep partnerski”).

2.

W ramach zbiórki klient Sklepu partnerskiego przy okazji dokonywanych w
Sklepie partnerskim zakupów produktów lub usług w formie bezgotówkowej
(płatność kartą płatniczą lub innym narzędziem umożliwiającym płatność
bezgotówkową przez sieć Internet np. blik) może przekazać na rzecz Fundacji
kwotę pieniężną (darowiznę) na cele statutowe Fundacji („Darowizna”).

3.

O możliwości przekazania Darowizny na rzecz Fundacji klient poinformowany jest
przed dokonaniem płatności za zakupy. Klient podejmuje decyzję o przekazaniu
Darowizny dobrowolnie.

4.

Darowizny są gromadzone przez Sklep partnerski na rachunku bankowym, a
następnie przekazywane na rachunek bankowy Fundacji w całości.

5.

Środki otrzymane w ramach zbiórki Fundacja:

a. przekaże jako darowiznę na rzecz partnerskich organizacji pozarządowych
realizujących cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji.
b. przeznaczy na realizację własnych projektów zgodnych z celami statutowymi
Fundacji.

§3
Zbiórka bezgotówkowa
1.

Zbiórka nie jest zbiórką gotówkową w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 r.
2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 756;
„Ustawa o Zbiórkach Publicznych”).

2.

W ramach zbiórki Sklep partnerski pośredniczy w zawarciu umowy darowizny
pomiędzy klientem sklepu jako darczyńcą, a Fundacją jako obdarowanym.

3.

Dokonanie Darowizny przez klienta jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Zbiórki oraz Regulamin Sklepu partnerskiego i warunków dokonania płatności w
nim określonych w zakresie w jakim odnosi się do Zbiórki. Fundacja oraz Sklep
partnerski nie odpowiada za działania i zaniechania operatora płatności
wybranego przez klienta do przekazania kwoty darowizny oraz prawidłowość
funkcjonowania systemu operatora płatności.

4.

Klient otrzymuje potwierdzenia przekazania kwoty darowizny w sposób przyjęty
przez Sklep partnerski (np. poprzez zamieszczenie informacji o darowiźnie jako
pozycji na przekazywanym klientowi paragonie lub fakturze w kategorii
podatkowej D 0% VAT, pod nazwą produktu/usługi "darowizna").

§4
Postanowienia końcowe
1.

Fundacja nie zbiera danych osobowych klientów przekazujących Darowiznę.

2.

Przekazanie darowizny poprzez Sklep partnerski oznacza akceptację Regulaminu
Sklepu partnerskiego oraz Polityki prywatności Sklepu partnerskiego w zakresie w
jakim nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, w tym również zgodę na
przetwarzanie przez Sklep partnerski danych osobowych klienta w zakresie tam
wskazanym.

3.

Reklamacje dotyczące przekazanych darowizn rozpatrywane będą przez Sklep
partnerski (w szczególności związane z przyjmowaniem przez darowizn przez
Sklep partnerski, ich przekazywaniem Fundacji oraz obowiązkami wobec klientów
przekazujących darowiznę) oraz w zakresie w jakim dotyczą operatora płatności
(związane z usługami świadczonymi przez operatora płatności) bądź Fundacji –
będą przekazywane w/w podmiotom i rozpatrywane przez te podmioty.

4.

Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji Dokładam Się z dnia 9
listopada 2020 r.

