
Regulamin sprzedaży internetowej Fundacji Chcemisie z dnia 2020-12-01 wersja 0001 

Sklep internetowy: www.chcemisie.org jest prowadzony przez Fundację Chcemisie z siedzibą w 
Poznaniu (61-654), ul. Sołtysia 25, w wpisana do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Poznaniu: XXI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000286529, REGON: 300661130, NIP: 
9721169047. 

Niniejszy regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) i określa zasady 
świadczenia usług elektronicznych przez Fundację CHCEMISIE za pośrednictwem pla^ormy 
internetowej prowadzonej pod adresem: h_ps://www.chcemisie.org 

Regulamin jest udostępniony użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w 
formie, która umożliwia zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem umowy. Każdy użytkownik od 
momentu rozpoczęcia korzystania z usług dostępnych w Sklepie internetowym akceptuje treść 
niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

Najważniejsze terminy: 

Darowizna – kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, 
przekazywana przez Darczyńcę na rzecz Fundacji Chcemisie. 

Darczyńca -  osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, przekazująca darowiznę na rzecz Fundacji Chcemisie za pośrednictwem Sklepu 

Koszyk - element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są produkty wybrane 
przez Darczyńcę 

Płatność kartą - płatność dokonywana za pomocą karty płatniczej 

Przelew elektroniczny - forma pieniężnego rozliczenia bezgotówkowego, polegająca na wydaniu 
dyspozycji przekazania określonej kwoty pieniężnej z konta bankowego Darczyńcy na rachunek 
bankowy Sklepu 

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Fundację Chcemisie pod adresem: www.chcemisie.org, 
przyjmujący Darowizny za pośrednictwem Internetu 

Fundacja – Fundacja Chcemisie z siedzibą w Poznaniu (61-654), ul. Sołtysia 25, wpisana do rejestru 
fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu: XXI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 
0000286529, REGON: 300661130, NIP: 9721169047 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.chcemisie.org, 
przekazywania Darowizn, zasad dotyczących postępowania reklamacyjnego, politykę 
prywatności i bezpieczeństwa, a także możliwości odstąpienia przez Darczyńcy od umowy.  

2. Do korzystania ze sklepu internetowego www.chcemisie.org niezbędne jest: 



▪ urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, 

▪ przeglądarka internetowa typu: 

▪ Internet Explorer 9.0> 

▪ Google Chrome 36> 

▪ Mozilla Firefox 30> 

▪ Safari 5.1.7> 

▪ Opera 22> 

▪ urządzenie ekranowe o minimalnej szerokości 1024 pikseli, 

▪ aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

3. Każdy Darczyńca jest uprawniony, a zarazem zobowiązany do korzystania z usług Sklepu 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazuje się dostarczania przez Darczyńcy treści o charakterze 
bezprawnym, wykorzystywania Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w 
szczególności rozsyłania spamu oraz prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej, 
reklamowej, promocyjnej itp. Darczyńca zobowiązany jest do powstrzymania się od 
jakiejkolwiek działalności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w 
tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy 
techniczne.  

4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu 
Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za 
niekompatybilność Sklepu oraz przesyłanych Darczyńcy wiadomości i powiadomień z 
infrastrukturą techniczną Darczyńcy. 

5. Darczyńca jest uprawniony do przeglądania treści oraz asortymentu Sklepu bez uprzedniej 
rejestracji, natomiast przekazanie Darowizny wymaga posiadania aktywnego konta w Sklepie 
(rejestracji), zgodnie z treścią pkt. III regulaminu. 

6. Realizację transakcji za pomocą kart płatniczych oraz przelewów elektronicznych umożliwia 
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, 
posiadająca NIP: 779-23-08-495, na podstawie regulaminów dostępnych pod adresem: 
h_p://www.payu.pl/pliki-do-pobrania. 

II. PRZEKAZYWANIE DAROWIZN 

1. Darczyńca może zdecydować się na przekazanie Darowizny, która umożliwia wpłatę 
zadeklarowanej kwoty pieniężnej na rzecz Fundacji Chcemisie w celu wykorzystania na cele 
statutowe Fundacji. 

2. Darczyńca może wpłacić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub dowolną podaną przez 
siebie kwotę. 

http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania


3. Darowizny wykorzystane będą jedynie na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji 
Chcemisie, określonymi w Statucie Fundacji, którego wyciąg dotyczący działalności statutowej 
Fundacji zamieszczony jest na stronie h_p://chcemisie.org/statut 

4. Darowizny są obsługiwane przez operatora płatności firmę PayU S.A. za pośrednictwem 
serwisu www.payu.pl poprzez wybór jednej z form płatności udostępnionych przez Operatora 
płatności. 

5. Fundacja nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej Darczyńcy. Dane te 
przechowuje Operator płatności. 

6. Szczegółowy regulamin dot. korzystania z usług serwisu finansowego został określony na 
stronie h_ps://poland.payu.com/wpcontent/uploads/sites/14/2020/03/
Regulamin_pojedynczej_transakcji_platniczej_PayU_2.pdf ). 

7. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja 
przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie 
Fundacji Chcemisie. W przypadku płatności kartą liczy się chwila uzyskania pozytywnej 
autoryzacji u Operatora płatności. 

8. Wysokości Darowizn zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu podawane są w walucie 
polskiej. 

9. Wysokość Darowizny wskazana na stronie internetowej Sklepu nie uwzględnia opłat celnych, 
podatkowych lub innych opłat tego rodzaju, które mogą być ewentualnie nakładane przez 
ustawodawstwo kraju odbiorcy zamówienia, w przypadku gdy Darowzina przekazywana jest 
spoza obszaru Rzeczypospolitej Polski. Wysokość powyższych opłat określona jest w 
przepisach prawa obowiązującego właściwego państwa. 

10. Wysokość Darowizny wskazana przy Darowiźnie jest wiążąca w chwili składania przez 
Darczyńcę polecenia przekazania Darowizny. 

III. REJESTRACJA W SKLEPIE 

1. W celu rejestracji w Sklepie, tj. założenia konta w Sklepie należy: 

(a) przejść do zakładki „Twoje konto / Rejestracja”,  

(b) wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło, 
zykceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych drogą 
elektroniczną oraz do realizacji darowizn przez Darczyńcę, 

(c) aktywować konto klikając w link zawarty w e-mailu potwierdzającym aktywację 
konta. 

2. Założenie konta w Sklepie jest równoznaczne z zawarciem przez Darczyńcę umowy o 
świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep. 

3. Darczyńca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w 
Sklepie. Darczyńca jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się 
loginem i hasłem do danego konta w Sklepie. 

4. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, jest dobrowolne i 
nieodpłatne. 
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5. Po założeniu konta w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych 
podanych przez Darczyńcy w formularzu rejestracyjnym i polega na wpisaniu w formularzu 
logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Darczyńcy. Dane podane 
przy rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Darczyńcy. 

6. Darczyńca ma prawo do usunięcia konta w Sklepie. Usunięcie konta oznacza zgodę na 
rezygnację z korzystania z usług oferowanych przez Sklep, w szczególności możliwości 
zamawiania produktów oferowanych przez Sklep. Usunięcie konta w Sklepie oznacza 
rozwiązanie z Darczyńcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie 
natychmiastowym. W celu usunięcia konta w Sklepie, Darczyńca winien wysłać zgłoszenie do 
Fundacji poprzez formularz kontaktowy (O nas / Kontakt / Obsługa Darczyńcy). 

7. Fundacja uprawniona jest do zablokowania konta Darczyńcy, jeżeli jego działanie w ramach 
Sklepu narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa lub dobra osobiste innych 
osób, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. 
Zablokowanie konta w Sklepie oznacza rozwiązanie z Darczyńcą umowy o świadczenie usług 
drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. 

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA DAROWIZN 

1. Darczyńca może przekazywać Darowizny znajdujące się w asortymencie Sklepu przez 7 
(siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 

2. W celu przekazania Darowizny Darczyńca zobowiązany jest dokonać: 

(a) wyboru Darowizny za pomocą przycisku „DO KOSZYKA”, 

(b) wskazania swoich danych osobowych, 

(c) wyboru metody płatności, 

(d) akceptacji regulaminu Sklepu, 

(e) wysłania zamówienia za pomocą przycisku „WSPIERAM”, 

3. Sklep prześle na adres poczty elektronicznej Darczyńcy potwierdzenie przekazania Darowizny 
wraz z regulaminem w formie pliku PDF obowiązującym w momencie zawarcia umowy. 

V. SPOSÓB ZAPŁATY 

Darczyńca może dokonać zapłaty tytułem przekazania Darowizny przelewem elektronicznym. Przy 
płatności przelewem elektronicznym, po dokonaniu autoryzacji, z salda konta zostanie pobrana 
należna kwota i przypisana do Darowizny. 

VI. REKLAMACJE 

1. Każdemu Darczyńcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z 
przekazaną darowizną. 

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@chcemisie.org.  



3. W tytule maila należy podać imię i nazwisko oraz umieścić słowa „Reklamacja dot. 
darowizny”. 

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Darczyńcy na adres email wskazany w 
reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres 
korespondencyjny wskazany w piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 
(trzydziestu) dni. 

VII. REZYGNACJA Z PRZEKAZANIA DAROWIZNY 

Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

VIII. ZWROT NALEŻNOŚCI DARCZYŃCY 

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Kodeksu cywilnego, w przypadku zaistnienia 
okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Darczyńcy, Sklep 
dokona zwrotu należności uiszczonych przez Darczyńcy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów 
wynikających z wybranego przez Darczyńcy sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły 
sposób oferowany przez Sklep) niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni 
od odstąpienia od umowy.  

2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie 
zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Darczyńca wyrazi zgodę na inny sposób 
zwrotu. 

3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie w ich 
zwrocie, jeżeli są one wynikiem podania przez Darczyńcy błędnych danych osobowych lub 
błędnego numeru rachunku bankowego Darczyńcy. 

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 

1. Dane osobowe 

1. Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundację dla celów 
związanych z realizacją umowy i umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Sklepu. 
Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Fundację 
danych osobowych uniemożliwia świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz 
przekazywanie Darowizn przez Darczyńcę w Sklepie. 

2. Darczyńca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe podane przez niego w związku z korzystaniem ze 
Sklepu są prawdziwe i kompletne. Darczyńca zobowiązany jest do posługiwania się własnymi 
danymi osobowymi. Darczyńca ponosi odpowiedzialność za podanie lub posługiwanie się 
nieprawdziwymi lub cudzymi danymi osobowymi. 

3. Dane osobowe przekazywane przez Darczyńców w związku z przekazywaniem Darowizn na 
stronie internetowej: www.chcemisie.org przetwarzane są przez przez Fundację Chcemisie z 
siedzibą w Poznaniu (61-654), ul. Sołtysia 25, w wpisana do rejestru fundacji prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Poznaniu: XXI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000286529, REGON: 
300661130, NIP: 9721169047., która jest administratorem tych danych w rozumieniu przepisów 
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., 



poz. 2135 ze zm.), od 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).  

4. Dane kontaktowe: kontakt@chcemisie.org 

5. Za przetwarzanie danych osobowych uważa się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. 

6. Powierzone dane, w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej czy też 
numer telefonu, przetwarzane są do celów księgowych oraz w celu kontaktowania się z 
Darczyńcą w związku z zawarciem oraz wykonywaniem umowy, w celu zapewnienia obsługi usług 
płatniczych, a także do dostarczania informacji markesngowych na rzecz Darczyńcy, jeżeli 
Darczyńca uprzednio wyraził na to zgodę. 

7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO. 

8. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom, do 
upoważnionych podmiotów na podstawie przepisów prawa oraz do podmiotów wspierających 
działania Fundacji, tj. serwisantom i dostawcom systemów informatycznych, w tym urządzeń 
informatycznych na których te dane są przetwarzane, podmiotom zapewniającym usługi 
płatnicze, księgowe, prawne, doradcze, podmiotom wspierającym statutową działalność Fundacji 
i współpracujących z Fundacją. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy, a po jej 
zakończeniu w celach: wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w 
szczególności podatkowym i rachunkowym, dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem 
umowy.  

10. Darczyńcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się na podstawie zgody. 

11. W przypadku wyrażenia przez Darczyńcy dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą 
przetwarzane przez Fundację w celu dostarczania informacji markesngowych drogą 
elektroniczną. Darczyńca może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji markesngowych drogą 
elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w 
terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto / Ustawienia”. Zgoda na dostarczanie informacji 
handlowych drogą elektroniczną może być w każdej chwili odwołana przez Darczyńcę. 

12. Dane osobowe Darczyńcy, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji markesngowych 
mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie 
zabezpieczenia prawne umożliwiające legalny transfer danych osobowych z Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego do USA. 

2. Dostęp do danych osobowych 

1. Każdy Darczyńca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. 
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2. Powierzone Fundacji dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa, w tym: 

(a) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

(b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – od 
dnia 25 maja 2018 r. 

(c) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.). 

(d) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 
roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 
1024). 

3. Zasady bezpieczeństwa 

3.1. Fundacja Chcemisie zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim 
środkom technicznym oraz organizacyjnym mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu 
wykorzystywaniu danych osobowych, jak również ich utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. 

3.2. Dane Darczyńców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 
mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru 
sprawiedliwości. 

4. Pliki cookies 

1. Podczas korzystania ze strony internetowej www.chcemisie.org Sklep wykorzystuje pliki 
cookies, które są zapisywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego Darczyńca łączy się z 
Internetem. Darczyńca może korzystać ze strony internetowej Sklepu bez wykorzystywania 
tych plików, jednakże może to uniemożliwić poprawne korzystanie ze wszystkich opcji Sklepu. 

2. Pliki cookies (ciasteczka) umożliwiają sprawne identyfikowanie preferencji Darczyńców 
korzystających ze strony internetowej Sklepu, a także zbieranie danych statystycznych przez 
Sklep, w celu optymalizacji korzystania z usług Sklepu zgodnie z preferencjami Darczyńcy. 

3. Udzielenie zgody na instalację plików cookies jest dobrowolne i następuje przed ich 
instalacją. Jeżeli Darczyńca nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies, posiada 
możliwość odpowiedniej zmiany ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Opcje 
przeglądarki dopuszczają możliwość niezapisywania plików cookies lub informowania 
Darczyńcy korzystającego z przeglądarki o każdorazowym zapisywaniu tych plików na jego 
urządzeniu. Istnieje również możliwość usuwania plików cookies po każdej wizycie na stronie 
internetowej Sklepu. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2020-12-01. 



2. Ewentualne spory pomiędzy Darczyńcą a Fundacją rozstrzygane będą przez sąd miejscowo 
właściwy dla siedziby Fundacji. 

3. Fundacja jest uprawniona do wprowadzania zmian w regulaminie. Darowizny przekazane 
przed datą wejścia w życie zmian w regulaminie, są realizowane w oparciu o dotychczasowe 
postanowienia regulaminu. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację 
Chcemisie danych osobowych Darczyńców dostępne są w polityce prywatności na stronie 
internetowej Fundacji Chcemisie - h_ps://chcemisie.org 

4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Sklep zobowiązany jest przyjąć Darowiznę od 
Darczyńcy. 

https://chcemisie.org

