REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN NA RZECZ FUNDACJI
WSPIERANIA I ROZWOJU BIUR RACHUNKOWYCH
(dalej: „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin ma na celu określenie zasad i warunków przekazywania Darowizn na
rzecz Fundacji Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców oraz 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: 0000874844, NIP: 7011009445,
REGON: 387777763, (dalej: „Fundacja”)
2. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
1)
2)
3)
4)
5)

Darowizna - środki pieniężne przekazywane przez Darczyńcę na rzecz Fundacji
Umowa darowizny – umowa darowizny zawarta pomiędzy Darczyńcą a Fundacją;
Statut – statut Fundacji dostępny na stronie internetowej Fundacji;
Strona internetowa Fundacji – www.fundacjawirbr.pl
Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 z późn. zm.);
6) Darczyńca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
dokonująca Darowizny na rzecz Fundacji;
7) Zarząd Fundacji – aktualny Zarząd Fundacji zgodnie z informacją odpowiadająca
odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
8) RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2 ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN
1. Celem przekazania Darowizny jest wsparcie realizacji działalności statutowej Fundacji
określonej w Statucie.
2. Darowiznę przekazuję się poprzez dokonanie tradycyjnego przelewu środków
pieniężnych na konto bankowe Fundacji wskazane na stronie internetowej Fundacji.
3. Przekazanie Darowizny jest równoznaczne z zawarciem umowy darowizny w rozumieniu
art. 888 Kodeksu Cywilnego pomiędzy Fundacją, a Darczyńcą, na mocy której Darczyńca
zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz Fundacji kosztem swojego majątku.

4. Dokonanie przelewu Darowizny, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd.2

Kodeksu Cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu
notarialnego, Darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej
oświadczenia stron zostały złożone.
5. Darowizny otrzymane przez Fundacje będą przekazane wyłącznie na cele statutowe
Fundacji określone w Statucie.
6. Przekazanie Darowizny jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez
Darczyńcę postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3 REZYGNACJA Z PRZEKAZANIA DAROWIZNY
Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami
prawa.
§ 4 PRAWO ODMOWY PRZYJĘCIA DAROWIZNY
Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Darowizny lub jej zwrotu, jeżeli przyjęcie
Darowizny w opinii Zarządu Fundacji naruszyłoby dobre imię Fundacji.

§ 5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Fundacja jest administratorem danych osobowych Darczyńcy i przetwarza je w
następującym zakresie:
1) w celach niezbędnych do wykonania Umowy darowizny na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b) RODO;
2) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Fundacji wynikających w szczególności aczkolwiek niewyłącznie z przepisów
dotyczących rachunkowości i prawa podatkowego na podstawie art. art. 6 ust. 1
lit. c) RODO;
3) celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Fundację, w szczególności przesłania podziękowań za przekazanie Darowizny,
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony
roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
2. Darczyńca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.
3. Darczyńcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie
ochrony danych osobowych.
4. Dane osobowe Darczyńcy będą przetwarzane:
1) w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji Umowy darowizny – do
czasu przedawnienia roszczeń;

2) w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków prawnych –
przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązujących, w
szczególności w ustawie o rachunkowości i ustawach podatkowych;
3) w przypadku danych przetwarzanych w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundacje - do czasu zgłoszenia
sprzeciwu.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Fundacja jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie.
Informacja o dokonaniu zmiany Regulaminu jest przekazywana poprzez zamieszczenie na
stronie internetowej Fundacji Regulaminu w nowym brzmieniu.
2. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w formacie PDF. Dokument można pobrać
wchodząc na stronę internetową.
Reklamacje dotyczące Darowizn należy składać na piśmie do Fundacji, na adres siedziby
lub za pośrednictwem e-mail:. Odpowiedź na reklamację nastąpi w ciągu 30 dni od dnia
jej złożenia.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.08.2021r.
Niniejszy Regulamin sporządzono w Warszawie, w dniu 20.08.2021r.

