REGULAMIN PŁATNOŚCI DLA FUNDACJI Na Maksa
Regulamin płatności dla Fundacji Na Maksa
I. Formy przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Na Maksa:

Wpłat darowizn na rzecz Fundacji Na Maksa można dokonać z użyciem
jednego z poniższych sposobów płatności:
1. Obsługa płatności on-line tj. przy użyciu kart płatniczych oraz
ePrzelewów realizowana jest przeze tpay.com
Wszystkie metody o formy płatności dośtepne w ramach usługi można
znaleźć tu : https://tpay.com/lista-kanalow-platnosci

2. Wpłaty bezpośrednio na konto / Przelewy tradycyjne na
podane konto fundacji:
Konto do wpłat w PLN: 68 1750 0012 0000 0000 3153 2221
Konto do wpłat w EUR: 05 1750 0012 0000 0000 3153 2288
3. Płatności Online przez współpracująca z fundacją stroną
siepomaga.pl
4.Darowizna od sklepów internetowych.
Darczyńca zamiast wpłacać określoną kwotę przez w/w sposoby
może dokonać zakupów w jednym z 800 sklepów internetowych
zrzeszonych przez fundacją fanimani.pl, a sprzedawcy wpłacą
określony procent swojego zysku na Fundację Na Maksa.
II Przeznaczenie wpłat darowizn:
Wypłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej
www.fundacjanamaksa.ploraz przez strony partnerów (fanimani
oraz siepomaga) zostaną przeznaczona na zorganizowanie
wyjazdu
rehabilitacyjno
–
wypoczynkowego
dla
dzieci
niepełnosprawnych, ich rodzin oraz rodzeństwa.
Oraz na pozostałe cele fundacji:
- Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne spędzanie
czasu przez całe rodziny.
- Działania na rzecz poprawy zdrowia, kondycji psycho - fizycznej rodzin.
- Inicjowanie i wspieranie rozwiązań służących rozwojowi kultury w tym
upowszechnianie i troska nad dziedzictwem kulturowym.

- Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
- Promocja i wdrażanie zasad polityki ekologicznej i ochrony środowiska.
- Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na
stronie www.fundacjanamaksa.pl nie podlegają zwrotowi.
III Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy
ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały
pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i
realizacji
Państwa
darowizn
za
pośrednictwem
portalu www.fundacjanamaksa.pl
2.Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane
będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w
przypadku akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej
Fundacji.
3.W przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr
101, poz. 926 z późń. zmianami), Darczyńca ma prawo żądania
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe
lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo
wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego
danych osobowych.
4.Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom
danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez
ich wiedzy i zgody.

