Regulamin serwisu Carbon Footprint Foundation
https://carbonfootprintfoundation.com/

Niniejszy Regulamin określa zasady działania Serwisu Carbon Footprint Foundation
https://carbonfootprintfoundation.com/, w tym zwłaszcza zasady przekazywania darowizn za
pośrednictwem Serwisu.

I.
1.

Fundacja – Fundacja Carbon Footprint z siedzibą w Krakowie przy ul. Josepha
Conrada 20, 31-357 Kraków wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej pod numerem KRS 0000785831, NIP: 9452227592;

2.
3.

Definicje

Serwis – serwis dostępny pod adresem: https://carbonfootprintfoundation.com/
Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu, w tym zapisuje się na newsletter
lub przekazuje darowiznę na rzecz Fundacji;

II.

Postanowienia ogólne

1.

Serwis jest prowadzony przez Fundację.

2.

Serwis umożliwia:
1) zapoznawanie się z informacjami o działaniach Fundacji;
2) wyrażenie chęci otrzymania newslettera;
3) przekazywanie darowizn na działania statutowe Fundacji.

3.

Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu i przestrzegania ich podczas korzystania z Serwisu.

4.

Użytkownik może zakończyć korzystanie z Serwisu w każdym czasie.

III.
1.

Warunki korzystania z Serwisu

Skorzystanie z Serwisu wymaga spełnienia minimalnych wymogów technicznych,
obejmujących:
1) posiadanie aktywnego dostępu do sieci Internet;
2) posiadanie poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome,
Safari, Opera, Firefox na jednym z popularnych systemów operacyjnych
Windows, Mac OS czy Linux;

3) posiadanie skrzynki e-mail (w przypadku newslettera i darowizn za
pośrednictwem Serwisu);
4) posiadanie karty płatniczej lub dostępu do bankowości on-line (w przypadku
darowizn za pośrednictwem Serwisu).
2.

Użytkownik jest zobowiązany do:
1) korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, przepisami obowiązującego
prawa, dobrymi zwyczajami oraz zgodnie z jej przeznaczeniem,
2) przestrzegania praw własności intelektualnej, w tym praw przysługujących
Fundacji,
3) stosowania na urządzeniu końcowym, za pośrednictwem którego korzysta z
Serwisu, oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu
firewall,
4) niezwłocznego przekazania Fundacji informacji o nieprawidłowym działaniu
Serwisu.

3.

Użytkownik nie może:
1) ingerować w prawidłowe działanie Serwisu, w tym: wprowadzać lub
umieszczać jakiegokolwiek oprogramowania, które może mieć negatywny
wpływ na działanie Serwisu lub w jakikolwiek sposób ingerować w kod
źródłowy Serwisu, sposób jego funkcjonowania lub jego treść;
2) stosować metod zautomatyzowanego dostępu, tj. dostępu do Serwisu bez
podjęcia czynności przez Użytkownika;
3) przełamywać zabezpieczeń Serwisu;
4) rozsyłać niezamówionej informacji handlowej za pośrednictwem Serwisu
lub dostarczać innych bezprawnych treści;
5) naruszać praw własności intelektualnej do jakichkolwiek elementów
Serwisu (tj. do oprogramowania, interfejsu, grafik, tekstów), w tym poprzez
ich kopiowanie.

IV.

Zasady przekazywania darowizn

1.

Serwis umożliwia przekazanie darowizny na cele statutowe Fundacji, poprzez
skorzystanie z jego funkcjonalności umożliwiającej dokonanie płatności internetowych.

2.

Przekazane darowizny wykorzystane będą jedynie na działania zgodne z celami
statutowymi Fundacji, określonymi w jej statucie, dostępnym pod linkiem. Użytkownik
powinien zapoznać się z tymi celami przed dokonaniem darowizny.

3.

Darowizny są obsługiwane przez operatora płatności – spółkę PayPro S.A. z siedzibą w
Poznaniu, pod adresem: ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887, KRS:
0000347935. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy
operatora płatności, dostępne na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin

4.

Darowizna może zostać przekazana za pośrednictwem kanałów płatności
udostępnionych przez operatora płatności, tj. przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej i
bezpośredniego przelewu na konto.

5.
6.

Użytkownik nie ponosi kosztów przekazania darowizny za pośrednictwem Serwisu.
Darowizna może mieć charakter jednorazowy lub cyklicznego wsparcia. W przypadku
cyklicznego wsparcia, operator płatności będzie comiesięcznie pobierał zadeklarowaną
przez

Użytkownika kwotę z podanej przez niego karty płatniczej. Dane karty przechowywane są
przez operatora płatności.

V.

Ochrona danych osobowych

1. Fundacja informuje, iż jest administratorem danych osobowych Użytkowników.
2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu wykonania umowy (o
świadczenie usług drogą elektroniczną i darowizny), wykonania obowiązków
wynikających z przepisów prawa, marketingu towarów i usług administratora, realizacji
prawnie uzasadnionych celów administratora.
3. Osobie fizycznej przysługują następujące prawa w zakresie jej danych osobowych:
dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia
zgody, wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzoru (UODO).
4.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych została szczegółowo
określona w Polityce prywatności, której aktualna wersja dostępna jest pod linkiem

VI.

Reklamacje

1.

W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem darowizn w formie płatności
pieniężnych za pośrednictwem operatora płatności internetowych, reklamacje należy
kierować bezpośrednio do tego operatora.

2.

W pozostałych kwestiach dotyczących Serwisu, reklamacje należy kierować drogą
mailową na adres office@carbonfootprintfoundation.com lub pisemnie na adres Fundacji
- ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków.

3.

Reklamacja powinna wskazywać: co jest jej przedmiotem, datę wystąpienia zdarzenia
będącego podstawą reklamacji i jego okoliczności, dane Użytkownika (imię, nazwisko),
oczekiwany sposób otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz oczekiwany sposób
załatwienia reklamacji.

4.

Reklamacje są rozpoznawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

VII.

Postanowienia końcowe

1.

2.

Fundacja może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie lub przyjąć nowy
Regulamin w następujących przypadkach:
a. zmiana zasad funkcjonowania Serwisu lub warunków korzystania z
Serwisu,
b. obowiązek wynikający z rozstrzygnięcia sądu lub organu albo z przepisów
obowiązującego prawa,
c. poprawa bezpieczeństwa Serwisu,
d. przeciwdziałanie niedozwolonym działaniom Użytkowników,
e. poprawa błędów pisarskich oraz poprawa czytelności, przejrzystości i
zrozumiałości Regulaminu.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.02.2022 r.

