
REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN NA RZECZ 

STOWARZYSZENIE ZWIERZOLUBY MIELEC 
 

Słownik:  
Na potrzeby niniejszego Regulaminu Darowizn, poniższe pojęcia należy rozumieć w 

następujący sposób:  

a) Serwis– serwis internetowy https://zwierzoluby.org.pl/ (strona internetowa wraz ze 

wszystkimi jej funkcjonalnościami) 

b) Stowarzyszenie Zwierzoluby- stowarzyszenie działające pod nazwą 

„STOWARZYSZENIE ZWIERZOLUBY MIELEC” z siedzibą ul. Kochanowskiego 4 

/ 17, 39-300 Mielec, dla którego Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi rejestr pod nr  KRS 

0000767244, NIP: 8172192001, REGON: 382366742 

 Usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, tj. świadcząca za pośrednictwem Serwisu usługi elektroniczne, a także 

przyjmująca darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności 

internetowych.  

c) Regulamin darowizn – niniejszy regulamin. 

d) Usługobiorca Serwisu – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z 

usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub dokonująca za jego pośrednictwem 

darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych 

(po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”) 

e) Darczyńca – Usługobiorca Serwisu, który dokonał Darowizny 

f) Obdarowany – Stowarzyszanie Zwierzoluby, po otrzymaniu Darowizny od Darczyńcy. 

g) Operator bezpiecznych płatności internetowych - pośrednik usług finansowych, 

właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności 

(darowizn) na rzecz Fundacji, tj. PayU.  

h) Darowizna – środki pieniężne lub środki rzeczowe lub usługi przekazane przez 

Usługobiorcę Serwisu na działania Stowarzyszenia Zwierzoluby  



i) RODO-  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

j) Kodeks Cywilny- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 1740 z późn. zm.) 

 

Postanowienia Ogólne  

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Darowizn) określa zasady 

przekazywania darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia 

Zwierzoluby za pośrednictwem należącego Stowarzyszenia Zwierzoluby Serwisu 

dostępnego pod adresem: https://zwierzoluby.org.pl/ oraz określa prawa i obowiązki 

Usługobiorców (Darczyńców) i Administratora (Stowarzyszenia Zwierzoluby) w 

związku przekazywaniem darowizn. 

2. Serwis https://zwierzoluby.org.pl/ jest własnością Stowarzyszenia Zwierzoluby. 

3. Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego a zatem darowizna 

przekazana na jej rzecz nie może zostać uwzględniona przy rozliczaniu podatku 

dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych 

(CIT). 

4. Darowizny przekazywane Fundacji przeznaczane są wyłącznie na działania statutowe 

Stowarzyszenia Zwierzoluby.  

5. Przed rozpoczęciem korzystania aplikacji obsługujących płatności dokonywanych 

darowizn, Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) jest zobowiązany zapoznać się z treścią 

Regulaminu darowizn. Dokonanie Darowizny oznacza zapoznanie się z niniejszym 

Regulaminem darowizn oraz akceptację jego warunków.  
 

Umowa darowizny  

1. Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) przekazując środki finansowe lub rzeczowe 

dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 ustawy kodeks cywilny. Umowa 

polega na zobowiązaniu się do przez Usługobiorcę Serwisu (Darczyńcę) do bezpłatnego 



świadczenia na rzecz obdarowanego (Stowarzyszenia Zwierzoluby) kosztem swego 

majątku (Darowizna). 

2. W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków 

finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie ustawy kodeks 

cywilny, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, 

darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron 

zostały złożone. 

3. Jeżeli przedmiotem Darowizny są rzeczy, przekazanie ich a w przypadku darowizny 

usług (wykonanie ich) skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie ustawy 

kodeks cywilny, co oznacza, że bez względu na formę, w jakiej oświadczenia 

Darczyńcy (Usługobiorcy Serwisu) i Obdarowanego (Stowarzyszenia Zwierzoluby) 

zostały złożone darowizna jest ważna i skuteczna. 

4. Przed przekazaniem darowizny rzeczowej lub usług (wolontariat), Usługobiorca 

Serwisu (Darczyńca) powinien skontaktować się ze Stowarzyszeniem Zwierzoluby 

przedstawiając szczegóły dotyczące zamierzonej darowizny rzeczowej lub darowizny 

usług. 

 

Zasady przekazywania darowizn pieniężnych  

1. Darowizny środków finansowych dla Stowarzyszenia Zwierzoluby mogą być 

dokonywane poprzez wpłaty wybranej kwoty bezpośrednio na konto Stowarzyszenia 

Zwierzoluby prowadzone w Bank Pekao SA pod nr 84124026561111001096448194 

albo w ramach skorzystania z udostępnionej w Serwisie aplikacji Operatora 

bezpiecznych płatności internetowych. 

2. Darczyńca może wpłacić jedną z sugerowanych na stronie Serwisu kwot lub dowolną 

podaną przez siebie kwotę. 

3. Jeżeli Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) zdecyduje się udzielenia wsparcia działań 

statutowych Stowarzyszenia Zwierzoluby w ramach skorzystania z aplikacji Operatora 

bezpiecznych płatności internetowych, wówczas na stronie Serwisu w zakładce 

[Aktualności] lub [Wsparcie] powinien wybrać jedno z dostępnych okien  „Wesprzyj X 

zł” a następnie po przekierowaniu na stronę Operatora bezpiecznych płatności 

postępować zgodnie z instrukcją.  



4. Pośrednictwo Operatora bezpiecznych płatności internetowych polega na pobraniu od 

Darczyńcy ustalonej kwoty Darowizny  i przekazaniu tej kwoty pieniężnej na rachunek 

bankowy Stowarzyszenia Zwierzoluby za pomocą: przelewu internetowego lub kart 

płatniczych, dopuszczonych przez banki do realizacji transakcji w środowisku 

internetowym (MasterCard – kredytowe, debetowe, biznesowe, Maestro, Visa – 

kredytowe i z odroczoną płatnością, debetowe, biznesowe) . 

5. Darowizny dokonywane w ramach dostępnej w Serwisie aplikacji Operatora 

bezpiecznych płatności internetowych są obsługiwane przez: PayU S.A. z siedzibą w 

Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał 

zakładowy 4.944.000 zł (opłacony w całości), NIP: 7792308495, (PayU) 

6. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora 

płatności dostępne na stronie: PayU SA (link: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania)  

7. Płatność udostępniana jest Stowarzyszeniu Zwierzoluby zbiorczo raz w miesiącu, z 

zastrzeżeniem organizacji konkretnych zbiórek celowych czy projektów, które 

rozliczone zostaną osobno, w ustalonym terminie. System PayU nie pobiera od 

Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Operator bezpiecznych płatności internetowych 

pobiera od Stowarzyszenia Zwierzoluby prowizję w wysokości: 1,25  % od każdej 

płatności. 

 

Reklamacje  

1. W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem darowizn w formie płatności 

pieniężnych za pośrednictwem Operatora bezpiecznych płatności internetowych, 

reklamacje należy kierować bezpośrednio do właściwego Operatora bezpiecznych 

płatności internetowych. Więcej informacji dotyczących składania reklamacji znajduje 

się pod adresem: https://www.payu.pl/ 

2. W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem darowizn w formie tradycyjnego 

przelewu na rachunek bankowy reklamacje należy kierować bezpośrednio pod adres e-

mail kontakt@zwierzoluby.org.pl Stowarzyszenie Zwierzoluby rozpatrzy reklamację 

oraz powiadomi Usługobiorcę Serwisu o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji. 



 

Dane osobowe  

1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby obsługi darowizny.  

2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Zwierzoluby, które 

przetwarza dane osobowe w następującym zakresie: 

a. w celach niezbędnych do wykonania Umowy darowizny zawartej przez 

Usługobiorcę Serwisu (Darczyńcę) ze Stowarzyszeniem Zwierzoluby, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

b. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Stowarzyszeniu Zwierzoluby, wynikających w szczególności z przepisów 

prawa podatkowego, na podstawie art.  6  ust. 1 lit. c) RODO; 

3. Dane osobowe Stowarzyszenie Zwierzoluby zachowuje przez następujące okresy: 

a. dane przetwarzane w celu realizacji umowy – do czasu przedawnienia roszczeń  

b. dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych – przez okres 

przewidziany w ustawie o rachunkowości  

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny. 

5. W przypadku tradycyjnego przelewu Stowarzyszenie Zwierzoluby przetwarza takie 

dane jak: imię i nazwisko, numer konta, adres e-mail lub numer telefonu oraz  inne dane  

dobrowolnie podane a widoczne na przelewie Darczyńcy.  

6. Stowarzyszenie Zwierzoluby przekazuje Operatorowi bezpiecznych płatności 

internetowych wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę 

płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator 

bezpiecznych płatności internetowych zawiera z Darczyńcą - klientem-płacącym 

umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na 

stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim 

zakresie Operator bezpiecznych płatności internetowych staje się niezależnym 

administratorem danych osobowych Darczyńcy. 

7. Każdy Darczyńca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich 

sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

przeniesienia danych. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że prawa 

Darczyńcy zostały naruszone, Darczyńca ma możliwość złożenia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



 

Postanowienia końcowe  
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2021r. 

2. Stowarzyszenie Zwierzoluby może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu 

darowizn, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu darowizn 

będą udostępniane Usługobiorcom Serwisu w Serwisie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się 

nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z 

prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu darowizn 


