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REGULAMIN – SERWIS PayU 

 
 
Definicje: 
 

 Fundacja/Akceptant/Odbiorca płatności – Fundacja Rozwoju Talentów z siedzibą w Poznaniu 
(61-559), przy ul. Wierzbięcice 31a/5. Dane kontaktowe Fundacji dostępne są na stronie 
internetowej www.FundacjaRozwojuTalentow.pl.  

 Darczyńca/Płatnik/Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje darowizny 
na rzecz Fundacji. 

 Serwis - internetowy serwis usługowy PayU, pośredniczący w przekazywaniu darowizny 
pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem. 

 Płatność - dokonywana przez Płatnika indywidualna darowizna na rzecz Akceptanta 
z wykorzystaniem Systemu. Każda płatność jest określona w Systemie, co najmniej poprzez: 
numer Płatności, kwotę, Identyfikator, metodę. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1) Odbiorcą płatności jest Fundacja. 
2) Każda wpłata dokonana przez Serwis stanowi darowiznę na rzecz Fundacji. 
3) Darczyńca przekazuje darowiznę w dowolnej, określonej przez siebie kwocie. 
4) Na wykonanie płatności w Serwisie Darczyńca otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym 

czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu 
potwierdzenia Serwis informuje Darczyńcę o poprawnym wykonaniu płatności lub o błędzie. 

5) Potwierdzenie płatności w Serwisie zapewniają Instytucje pośredniczące. 
6) Dane osobowe Darczyńców przekazane dobrowolnie Fundacji będą przetwarzane zgodnie 

z Regulaminem Przetwarzania Danych Osobowych Fundacji. 
7) Serwis nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Płatników, 

zgromadzonych w Serwisie. 
 

§ 2 
Przetwarzanie Danych Osobowych 

 
1) Szczegóły przetwarzania danych osobowych przez Fundację znajdują się w niezależnym 

regulaminie. 
2) Osoby wykonujące płatności poprzez Serwis wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Serwis w celach związanych wyłącznie z działalnością Serwisu. 
3) Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych są, odpowiednio, Fundacja oraz Serwis. 
 

§ 3 
Reklamacje, zwroty 

 
Odbiorca płatności nie przewiduje zwrotu wpłaconych środków ani reklamacji, z zastrzeżeniem 
przepisów art. 897 i 989 ustawy z dnia 3 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.). 
 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

 
1) Niniejszy Regulamin jest udostępniany na żądanie każdej osoby, która wyraziła chęć wpłaty 

darowizny na konto Fundacji. 
2) Dodatkowo Regulamin jest udostępniony w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej 

www.FundacjaRozwojuTalentow.pl. 
3) W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 


