Regulamin przekazywania darowizn na rzecz MIVA Polska

I. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa: zasady korzystania z modułu do
przekazywania darowizn dostępnego pod adresem: http://www.miva.pl/wesprzyj-17482 oraz prawa i
obowiązki Darczyńców i Administratora w związku z korzystaniem z tego modułu.
2. Strona http://www.miva.pl/wesprzyj-17482 jest prowadzona przez Kościelne Stowarzyszenie MIVA
Polska (zwane dalej Stowarzyszeniem) z siedzibą w Warszawie (03-729 Warszawa, ul. Byszewska 1),
identyfikujące się numerami: NIP: 5242802131, REGON: 364437048
3. Strona http://www.miva.pl/wesprzyj-17482 umożliwia:
a. przekazywanie darowizn na działania statutowe Stowarzyszenia,
b. subskrypcję do list mailingowych Stowarzyszenia.
4. Każdy Darczyńca z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z modułu do
przekazywania darowizn zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca jest zobowiązany
zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z modułu do przekazywania
darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego
postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców w module do przekazywania
darowizn.
II. Zasady przekazywania darowizn
7. Przekazywanie darowizn na cele statutowe Stowarzyszenia jest możliwe za pośrednictwem
operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,Nr KRS 0000347935
8. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
a. przelewu online;
b. systemu BLIK;
c. przelewu tradycyjnego;
9. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne
na stronie: https://www.przelewy24.pl/do-pobrania
10. Dane odbiorcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayPro przez Stowarzyszenie. Zlecenie
przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayPro wpłaty. PayPro nie pobiera od
Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od Stowarzyszenia prowizję w
wysokości 1,90 % wartości Płatności.
11. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny należy je zgłosić mailowo na
biuro@miva.pl
12. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności
nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. PayPro rozpatruje

reklamacje dotyczące Płatności zgłoszone przez Dostawcę (Akceptanta, Odbiorcę Płatności),
Użytkownika (Płatnika) oraz potencjalnego Użytkownika (potencjalnego Płatnika), zwanych dalej
reklamującymi.
Zgłoszenie reklamacyjne winno zostać skierowane do PayPro w jeden z następujących sposobów
komunikacji:
•

•
•

•

w formie pisemnej: przesyłką pocztową na adres: PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
Polska, lub bezpośrednio w siedzibie PayPro lub w jednostkach organizacyjnych PayPro
prowadzących obsługę klientów;
faksem - na numer +48 616429031;
w formie elektronicznej: na adres poczty elektronicznej: - przez Płatników lub potencjalnych
Płatników na adres – serwis@przelewy24.pl; poprzez elektroniczny formularz dostępny na
stronie internetowej pod adresem http://przelewy24.pl/kontakt/reklamacja;
ustnie: telefonicznie – pod numerem +48616429344; lub bezpośrednio w siedzibie PayPro oraz
w jednostkach organizacyjnych PayPro prowadzących obsługę klientów – do protokołu
podczas tej wizyty.

13. Stowarzyszenie jest Kościelną Osobą Prawną na podstawie Art. 10. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Nie podlega wpisowi do KRS.
14. Zgodnie z obowiązującym prawem, istnieje możliwość odliczenia bez ograniczenia darowizn
przekazanych na rzecz MIVA Polska, od podstawy naliczenia podatku dochodowego, jako darowizn na
działalność charytatywno – opiekuńczą, dokonaną stosownie do postanowień art. 55 ust. 7 ustawy z
17 maja 1989r., o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
89.29.154 z późn. zm.), a także zgodnie z uchwałą całej Izby Finansowej NSA z 14.03.2005 r., znak: FPS
5/04 opubl. ONSA i WSA 2005/3/49, w której uznano wyższość w/w przepisów Ustawy Kościelnej, nad
przepisami podatkowymi, ustalającymi limity dla dokonanych odliczeń.

III. Subskrypcja do list mailingowych
15. Subskrypcja do listy mailingowej Stowarzyszenia (zwanej dalej Newsletterem) jest automatyczna,
po każdej wpłacie. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Darczyńcę adres email będą wysyłane
informacje marketingowe dot. Stowarzyszenia.
16. Otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link
rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera.

IV. Ochrona danych osobowych
17. Stowarzyszenie zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Darczyńca przy przekazywaniu darowizny, udostępniając
swoje dane osobowe Stowarzyszeniu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z
procedowaniem płatności. Darczyńca może też udostępnić Stowarzyszeniu swoje dane osobowe celem
otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych. Darczyńca ma w każdej chwili możliwość
wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

18. Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kościelne
Stowarzyszenie MIVA Polska (zwane dalej Stowarzyszeniem) z siedzibą w Warszawie (03-729
Warszawa, ul. Byszewska 1), identyfikujące się numerami: NIP: 5242802131, REGON: 364437048
Darczyńca wie, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo dostępu do treści swoich danych
i ich poprawiania.

V. Postanowienia końcowe
19. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z modułem płatności Darczyńca może kierować na
adres biuro@miva.pl
20. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może
być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części
regulaminu z obowiązujący prawem Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i
stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
21. Stowarzyszenie może zmienić Regulamin bez podania przyczyni w każdym czasie. Zmiany, o których
mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Darczyńców strony internetowej
przed wejściem zmian w życie.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące
przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

