
Regulamin 

przyjmowania darowizn przez Fundację PETS WORLD  

z siedzibą w Kobylarni 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem) określa zasady przekazywania 

darowizn na cele statutowe Fundacji PETS WORLD z siedzibą w Kobylarni pod 

numerem 20A, gmina Nowa Wieś Wielka 86-061, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod 

numerem KRS: 0000881116.  

§2 

1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna 

lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”. 

2. Wpłat darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać w następujący 
sposób: 

1) Przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności  
świadczącego usługi pośrednictwa finansowego należącego do spółki 
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Grunwaldzka 186  
60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495 

2) Przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy FUNDACJI 
nr: 28 1600 1462 1862 1849 4000 0001 

IBAN: PL28 1600 1462 1862 1849 4000 0001 

SWIFT: PPABPLPKXXX 

3. W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy w tytule 
przelewu należy wpisać „darowizna na cele statutowe fundacji”. 

4. Serwis PayU umożliwia przekazywanie darowizny na rzecz Fundacji PETS 
WORLD celem wsparcia zadań statutowych. 

§3 

1. Do odbioru darowizny w formie rzeczowej upoważnieni są członkowie Zarządu 
Fundacji lub osoby upoważnione przez Zarząd Fundacji.  

2. Chęć przekazania darowizny rzeczowej na rzecz Fundacji należy zgłosić 
pisemnie (również w formie wiadomości e-mail) lub telefonicznie zgodnie z 



danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej Fundacji 
https://petsworld.com.pl/fundacja/ 

3. Termin i miejsce przekazania darowizny, warunki transportu zostaną 
każdorazowo ustalone między Fundacją a Darczyńcą.  

4. Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy. 
Jeżeli darczyńca nie poda wartości ustala je osoba upoważniona do odbioru 
darowizny.  

5. Przekazanie darowizny powinno zostać stwierdzone poprzez zawarcie umowy 
darowizny pomiędzy Fundacją a Darczyńcą.  

6. W przypadku gdy rzeczy będąc przedmiotem darowizny będą zniszczone, 
nieestetyczne, nienadające się do użytku lub nieprzydatne z punktu widzenia 
celów statutowych Fundacja może odmówić przyjęcia darowizny.  

§4 

1. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową 
Fundacji.  

2. Zgodnie z §2 Statutu Fundacji celami statutowymi Fundacji są: 

1) Działalność charytatywna i edukacyjna w zakresie: opieki i pomocy 
zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub  okrutnie traktowanym, 

2) Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i informowanie o 
problemie wyżywienia ludzkości, 

3) Promocji zdrowia – propagowania i upowszechniania zdrowego stylu 
życia i żywienia uwzględniająca w szczególności: 

a. Ochronę i promocję zdrowia,  
b. Humanitarną ochronę zwierząt, 
c. Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,  
d. Prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej,  
e. Pomoc społeczną,  
f. Działalność charytatywną, 
g. Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,  
h. Wspieranie działań wolontariatu. 

3. Darczyńca otrzyma w ramach podziękowania za przekazaną darowiznę 
podarunek w postaci plakatu lub dyplomu w przypadku:  

1) Jednorazowego przekazania darowizny pieniężnej bądź rzeczowej o 
wartości co najmniej 1.000 pln  

2) Przekazania darowizny środków pieniężnych lub wartości darowizny 
rzeczowej, których suma przekroczy kwotę 5.000 pln w danym roku 
kalendarzowym.  

§5 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych jest Fundacja PETS 
WORLD, zwana dalej „Administratorem”. 

https://petsworld.com.pl/fundacja/


2. Darczyńca dokonując darowizny akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża 
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przed Administratora 
danych.  

3. Darczyńca podane dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne 
z prawdą. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenie 
której dochodzi wskutek dokonania darowizny i dla przyjęcia której 
przetwarzanie danych Darczyńcy jest niezbędne.  

5. Dane osobowe darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z 
przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym darowizny.  

6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie 
spowoduje, że dokonanie darowizny będzie niemożliwe.  

7. Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. 
przez niezbędny do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego danej darowizny.  

8. Administrator danych przekaże dane darczyńcy firmom świadczącym dla 
Administratora usługi rachunkowo-księgowe oraz firmom z branży 
informatycznej świadczącym dla Administratora usługi związane z naprawą 
sprzętu komputerowego bądź systemu informatycznego obsługującego stronę 
internetową Fundacji.  

9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Darczyńcy do 
państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

10.  Darczyńca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia 
przetwarzana danych. 

11.  W oparciu o dane osobowe Darczyńcy Administrator nie będzie podejmował 
wobec Darczyńcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania.  

§6 

1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2021 roku. 

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Fundacji.  

3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany 
Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej 
Fundacji.  

4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.  

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.  

 


