REGULAMIN PORTALU i ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
https://zmieniajnalepsze.pl
Dział I. Postanowienia ogólne
1. Serwis internetowy „www.zmieniajnalepsze.pl” www.zmieniajnalepsze.pl zwany dalej
„Serwisem” prowadzony jest przez Fundację Citi Handlowy im. L. Kronenberga z siedzibą w
Warszawie, 00-067, ul. Traugutta 7/9 NIP 525-15-69-384, REGON 011931715, wpisaną do
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052030, zwaną dalej „Fundacją”.
2. Fundacja działa na podstawie Statutu oraz przepisów prawa polskiego.
3. Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie
oświaty i edukacji, kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia, opieki
socjalnej, dobroczynności, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości, promocji idei i edukacji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu
oraz promocji i organizacji wolontariatu, w tym wolontariatu służącego organizacji działań o
charakterze sportowym.
4. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa:
•

•

Cel i zasady akcji #StandWithUkraine, w ramach której Fundacja uruchomiła zbiórkę
na wsparcie pomocy humanitarnej dla poszkodowanych w trwającym w Ukrainie
konflikcie zbrojnym. Zebrane środki zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie działań
pomocowych prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Fundację
Onkologiczną Rakiety oraz Dom Dziecka im. Ks. Baudouina w Warszawie.
Płatności on-line

Dział II. Cel zbiórki
1. #StandWithUkraine to akcja uruchomiona we współpracy z wolontariuszami Citi
(#CitiVolunteers). W ramach akcji, Fundacja Onkologiczna „Rakiety” wesprze transport medyczny
oraz zakup leków na rzecz chorych onkologicznie z terenów Ukrainy. Środki mogą być również
przeznaczone na opiekę medyczną oraz wsparcie pacjentów po przekroczeniu granicy.
2.

Domu Dziecka nr 15 ks. Baudouina w Warszawie zapewni pomoc rzeczową m.in. środki higieny
osobistej, łóżka polowe oraz wsparcie pomocy humanitarnej dla dzieci w trwającym konflikcie w
Ukrainie.

3. Ponadto środki zostaną przeznaczone na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce,
które sprowadza do Polski dzieci z ukraińskich placówek opiekuńczych. Dzięki zebranym środkom
zapewniony zostanie transport, wyżywienie, zakwaterowanie, wsparcie psychologiczne, wsparcie
edukacyjne, leczenie oraz leki.
Dział III. Płatność on-line
1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia akcji
#StandWithUkraine.

2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych Blue Media.
Przekierowanie do Blue Media następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
3. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN).
4. W ramach płatności online można dokonać płatności poprzez:
•

internetowy przelew bankowy (lista banków i sposobów płatności poniżej):

•

karty płatnicze:
Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
5. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin Blue Media znajdujący się
pod adresem: https://bluemedia.pl/storage/app/media/files/regulamin-systemu-platnoscibluecash.pdf
Dział. IV. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Citi Handlowy im.
L. Kronenberga z siedzibą w Warszawie przy ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa (zwana dalej
„Fundacją”)
2. Z Administratorem można kontaktować się pisząc na adres e-mail poczta@kronenberg.org.pl
lub pisemnie na adres siedziby.
3. Fundacja przetwarza dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail w celu:
a) obsługi dokonanej przez Panią / Pana darowizny, w tym potwierdzenia jej dokonania –
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji umowy (art.
6 ust. 1 lit. b) RODO)
b) prowadzenia statystyk darowizn – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Administratora polegający na usprawnieniu procesu przekazywania
darowizn (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich praw (art.
6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy.
W pozostałym zakresie dane będą przetwarzane do momentu ustania prawnie uzasadnionego
interesu Administratora lub do momentu skutecznego złożenia sprzeciwu dotyczącego
przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i kopii danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych.

6. Pani / Pana dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail, wysokość kwoty pieniężnej
przekazanej darowizny w związku z przekazaną darowizną będą udostępniane do operatorów
płatności. Podstawą prawną udostępnienia jest prawnie uzasadniony interes Administratora
polegający na prawidłowym rozliczeniu przekazanej darowizny.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy darowizny.
Dział V. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2022 r.

