Regulamin przyjmowania darowizn przez Fundację Intelligent Technologies
§1
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady przyjmowania darowizn przez
Fundację Intelligent Technologies.
Fundacja Intelligent Technologies, z siedzibą w Sękocinie Nowym (05-090) przy Al.
Krakowskiej 61A, 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 0000567814, NIP:
5223034228, REGON: 362095247 (zwana dalej „Fundacją”) może przyjmować darowizny
od osób fizycznych, podmiotów prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej.
Przyjmowanie darowizn ma charakter ciągły.
Darowizn na rzecz Fundacji można dokonywać w formie wpłat środków finansowych oraz
w postaci rzeczowej.
Wszelkie wpłaty oraz dary rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu
art. 888 i nast. kodeksu cywilnego.
Dokonane darowizny nie podlegają zwrotowi.
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Wpłat darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać przelewem bankowym
dokonanym na odpowiedni rachunek bankowy Fundacji lub poprzez płatności online.
Potwierdzeniem przyjęcia darowizny w postaci środków finansowych jest wydruk
potwierdzenia przelewu.
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Do odbioru darowizny w formie rzeczowej upoważnieni są członkowie Zarządu Fundacji.
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.
Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy. Jeżeli darczyńca
nie poda wartości ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny.
Przekazanie i przyjęcie przez Fundację darowizny rzeczowej powinno zostać stwierdzone
poprzez protokół przyjęcia darowizny rzeczowej.
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Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji.
Fundacja ma prawo odmówić przyjęcia darowizny.
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§5
Administratorem danych osobowych Darczyńców jest Fundacja Intelligent Technologies, z
siedzibą w Sękocinie Nowym (05-090) przy Al. Krakowskiej 61A.
Darczyńca może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Fundacja Intelligent
Technologies, Sękocin Nowy (05-090), Al. Krakowska 61A, pisząc na adres e-mail:
kontakt@fundacjait.org lub telefonując pod numer: +48 22 379 87 00.
Darczyńca dokonując darowizny akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych.
Darczyńca podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której
dochodzi wskutek dokonania darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych
darczyńcy jest niezbędne.
Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i
rozliczeniem rachunkowym darowizny.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
dokonanie darowizny będzie niemożliwe.
Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez niezbędny
do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny.
Darczyńca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania
danych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych darczyńcy przez Administratora,
darczyńcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.02.2022 r.
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wszelkich zmian w Regulaminie może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

