Regulamin płatności
§1
1. Fundacja

„Polski

Instytut

Filantropii”

o

numerze

NIP

5252627770,

numerze

REGON 362387091, numerze KRS 0000572951, z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5,
00-366 Warszawa (zwana dalej również „Fundacją”) prowadzi Kampanię Kilometry Dobra,
której celem jest zbiórka funduszy na cele dobroczynne.
2. Może przyjmować wpłaty od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych.
3. Wpłaty na rzecz Kampanii można dokonywać w formie wpłat środków finansowych.

§2
1. Wpłat w postaci środków pieniężnych można dokonać w następujący sposób:
1) przelewem

bankowym

dokonanym

na

rachunek

bankowy:

PLN 29 1750 0012 0000 0000 3100 5825
2) płatnością online (przelewem online, kartą płatniczą, BLIK lub inną formą
udostępnioną przez dostawcę bramki płatniczej) za pośrednictwem jednego
z zewnętrznych systemów płatności: BlueMedia.
§3
1. Wpłaty zostaną przekazane na cele określone w Kampanii Kilometry Dobra.
§4
1. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą
w Warszawie, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa; zwana dalej: „Administratorem”.
2. Wpłacający

może

skontaktować

się

z

Administratorem

pisząc

na

adres:

ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, pisząc na adres e-mail: instytut@pif.org.pl lub telefonując
pod numer: +48 12 423 80 07.

3. Wpłacający akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez administratora danych.
4. Wpłacający podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych Wpłacającego jest zgoda, do udzielenia której
dochodzi wskutek dokonania wpłaty i dla przyjęcia której przetwarzanie danych
Wpłacającego jest niezbędne.
6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.
7. Dane Wpłacającego będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
8. Wpłacający ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Wpłacającemu
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o dane osobowe Wpłacającego Administrator nie będzie podejmował wobec niego
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
§6
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 lutego 2020 r.

