Regulamin Strony Internetowej Fundacji „Afriquia”
§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony internetowej
fundacjaafriquia.org (dalej: „Strona Internetowa”), czyli usługi świadczonej droga elektroniczną
przez Administratora portalu, tj. Fundację „Afriquia” działająca pod adresem przy ul. Brzozowej
8/7, 41-506 Chorzów, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej i
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla Katowic – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000983911, NIP: 6272762388, REGON: 383211160; dane kontaktowe:
e-mail: biuro@fundacjaafriquia.org;
§ 2. Zakres świadczonych usług
Fundacja, za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy usługi Newslettera i Formularza
Kontaktowego oraz umożliwia przekazanie darowizny na cele statutowe Fundacji lub wsparcie
konkretnej osoby (projektu). Szczegółowe zasady i warunki korzystania z usługi Newslettera
oraz Formularza Kontaktowego zostały określone w Polityce Prywatności. Subskrypcja
Newslettera jest bezpłatna.
Cele Statutowe są to cele zamieszczone w statucie Organizatora, zamieszczone również na
Stronie Internetowej Organizatora.
§ 3. Polityka Prywatności i Dane Osobowe
Polityka Prywatności – obowiązujące zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych
Użytkowników Serwisu - każdego gościa, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której
przedmiotem jest dostarczanie potwierdzenia dokonanej darowizny oraz przesłania
wiadomości z podziękowaniem za wsparcie działań Fundacji dostępny pod adresem
ul. Brzozowa 8/7, 41-506 Chorzów.
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Afriquia działająca pod
adresem przy ul. Brzozowej 8/7, 41-506 Chorzów, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji publicznych zakładów opieki
zdrowotnej i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla Katowic – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000983911, NIP: 6272762388, REGON: 383211160; dane
kontaktowe: e-mail: biuro@fundacjaafriquia.org;
Z Fundacją można się skontaktować pod adresem ul. Brzozowa 8/7, 41-506 Chorzów,
a także za pośrednictwem powołanego przez nią Inspektora Ochrony Danych Osobowych ()
Każdy Użytkowników Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich
poprawiania, prostowania lub żądania trwałego usunięcia przez Administratora, prawo do ich
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób sprzeczny
z przepisami dotyczącymi ochrony danych – prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są
w Polityce Prywatności i wykorzystania plików cookies.

§ 4. Przekazywanie darowizn
Każda osoba, która chce wesprzeć działania Fundacji (Darczyńca) może przekazać darowiznę
w dowolnej, wybranej przez siebie kwocie w złotówkach (PLN). Darowizna może być
jednorazowa lub cykliczna. Darowizna cykliczna oznacza zapłatę całej sumy przeznaczonej
na miesięczną darowiznę z góry za cały rok lub zobowiązanie do dokonywania
comiesięcznych wpłat. Wpłata darowizny nie wymaga rejestracji ani logowania - darowizna

jednorazowa lub cykliczna przeznaczona na cele statutowe Fundacji. Dokonanie wpłaty
możliwe jest po podaniu imienia i nazwiska oraz zaakceptowaniu Regulaminu Strony
Internetowej oraz Polityki Prywatności. Dodatkowo Darczyńca może podać swój adres
e-mailowy lub zapisać się na subskrypcję usługi Newslettera (fakultatywnie); Użytkownik,
decydując się na przekazanie darowizny cyklicznej wyraża zgodę na to, by Operator Płatności
(PayPal, Blik, Dotpay, GooglePay, ApplePay dalej zwany jako ,,Operator Płatności“)
cyklicznie, comiesięcznie pobierał z karty płatniczej kwotę pieniężną w wysokości
zadeklarowanej w formularzu.
Dokonanie wpłaty możliwe jest po podaniu imienia i nazwiska oraz zaakceptowaniu
Regulaminu Strony Internetowej oraz Polityki Prywatności. Darczyńca może również
przekazać darowiznę za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego (tj. nie poprzez Stronę
Internetową). Dane Fundacji niezbędne do dokonania przelewu wraz z numerem konta
znajdują się w zakładce „Kontakt”. W tytule przelewu należy wskazać: „Darowizna na cele
statutowe Fundacji”. Podanie adresu mailowego w sytuacjach wpłaty darowizny poprzez
Stronę Internetową umożliwi Fundacji wysłania potwierdzenia dokonanej darowizny oraz
przesłania wiadomości z podziękowaniem za wsparcie działań Fundacji. Użytkownik może
w każdej chwili może odwołać założoną darowiznę cykliczną poprzez kontakt e-mailowy spod
adresem
§ 5. Zbiórki na portalu społecznościowym Facebook
Na Facebooku można utworzyć zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji w celu udzielenia jej
wsparcia finansowego i pomocy w realizacji Celów Statutowych.
„Administratorem danych użytkownika portalu Facebook, który utworzy zbiórkę na rzecz
Fundacji na portalu Facebook, w dalszym ciągu pozostaje Facebook Inc.
Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Facebook
Inc. znajdują się w Polityce Prywatności portalu społecznościowego Facebook, dostępnej pod
adresem...
Regulamin tworzenia zbiórek pieniędzy oraz informacje o tworzeniu zbiórek pieniędzy,
przekazywaniu datków i zachęcaniu znajomych do przekazywania datków przy użyciu portalu
społecznościowego Facebook dostępne są na stronie internetowej portalu Facebook pod
adresem https://www.facebook.com/.
Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie zbiórki oraz treści umieszczone
przez osobę zakładającą zbiórkę na portalu Facebook.
§ 6. Finansowanie działań Fundacji
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą
w szczególności z: darowizn, spadków, zapisów; dotacji i subwencji oraz grantów; dochodów
ze zbiórek i imprez publicznych; dochodów z majątku Fundacji; odsetek bankowych oraz
z innych źródeł.

§ 7. Wymagania techniczne
Korzystanie ze Strony Internetowej uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych,
niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Użytkownik.
Minimalne wymagania techniczne to: dostęp do sieci Internet; przeglądarka internetowa
umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów HTML oraz
akceptująca pliki cookies, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej.
Dodatkowo, Użytkownik lub Darczyńca chcący skorzystać z usług obejmujących otrzymywanie
wiadomości e-mail (Formularz Kontaktowy, Newsletter, członkostwo w Programie, otrzymanie
podziękowania wpłaconej darowizny), powinien posiadać poprawnie skonfigurowane konto
poczty elektronicznej.
§ 8 Prawa Autorskie

Zawartość Strony Internetowej Serwisu jest własnością Administratora. Administrator
zastrzega wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów
Serwisu. Administrator może uprawnić dany podmiot do korzystania z materiałów
zamieszczanych w serwisie. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie lub
rozpowszechnianie elementów Serwisu w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób.
Ewentualne odstępstwa zostały przewidziane w Regulaminie. Pobieranie i kopiowanie treści
zamieszczonych w Serwisie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego
użytku. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa,
w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
§ 9. Postanowienia końcowe
Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony
Internetowej, w tym wprowadzania niezbędnych aktualizacji. Niezależnie jednak od
powyższego, Fundacja oświadcza, że wypadku awarii – bez względu na jej przyczynę –
istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na Stronę
Internetową, jak również czasowego braku dostępu do Strony Internetowej. Regulamin Strony
Internetowej obowiązuje od momentu opublikowania. Fundacja zastrzega prawo do
wprowadzania zmian w Regulaminie. O wszystkich zmianach Użytkownicy oraz Darczyńcy
zostaną poinformowani (przykładowo: za pośrednictwem wiadomości e-mailowej lub poprzez
publikację informacji na Stronie Internetowej). Zmiany Regulaminu wchodzą
w życie od momentu ich opublikowania na Stronie Internetowej. Pytania oraz uwagi związane
z Regulaminem Strony Internetowej mogą być zgłaszane na adresy Fundacji (pocztą
tradycyjną, e-mailową, telefonicznie), wskazane w § 1 Regulaminu. W celu świadczenia usług
na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że
będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany
ustawień Państwa przeglądarki.

