
 

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ul. Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków 

REGULAMIN SERWISU „POMAGAM.MIMOWSZYSTKO.ORG“ 
 
1. Postanowienia ogólne 

 

a) Serwis internetowy działający pod adresem „pomagam.mimowszystko.org”, zwany dalej 

„Serwisem” prowadzony jest przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”, z siedzibą 

w Krakowie przy ul. Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem: 

0000174486, zwaną dalej „Fundacją”. 

b) Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki korzystania z Serwisu. 

c) Zadaniem serwisu jest prezentacja działalności Fundacji oraz zachęcanie do dokonywania 

wpłat na rzecz Fundacji, a tym samym wspieranie jej działalności. 

d) Serwis umożliwia: 

 Dokonywanie wpłat w celu wsparcia finansowego działalności Fundacji poprzez 

płatności online lub w formie tradycyjnego przelewu bankowego, 

  Zapis do usługi newslettera prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-mail, 

przy okazji dokonywania wpłaty na rzecz Fundacji, 

e) Wszelkie publikacje oraz zdjęcia umieszczone w Serwisie są własnością lub przysługują 

Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione. Również znak słowny i graficzny 

Fundacji są chronione prawem znaków towarowych.  

f) Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia mającego podłączenie do 

Internetu. Osoby korzystające z serwisu zwane są dalej „Użytkownikami”. 

 

2. Wsparcie finansowe 

 

a) Serwis umożliwia dokonywanie wpłat w celu wsparcia finansowego na rzecz działalności 

statutowej Fundacji za pomocą płatności online bądź tradycyjnego przelewu bankowego. 

b) Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych dotpay.pl . 

Przekierowanie do dotpay.pl następuje przez kliknięcie przycisku „PŁĄCĘ” pod oknem 

wyboru sposobu dokonania płatności w Serwisie. 

c) Wybór opcji tradycyjnego przelewu bankowego przekierowuje do podstrony z danymi do 

dokonania przelewu 

d) Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN) 

e) W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod: 

 internetowy przelew bankowy ( lista banków na stronie  

http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/przelewy_online/) 

 karta kredytowa lub debetowa ( lista kart na stronie 

http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/visa_masterdcard/) 

f) Szczegóły dokonywanych płatności online zawiera regulamin dotpay.pl dostępny pod 

adresem: 

https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.

pdf  
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3. Newsletter 

 

a) Newsletter jest wysyłany cyklicznie i bezterminowo, za pośrednictwem internetowej 

poczty elektronicznej,  w formie listu elektronicznego na adres wskazany przez 

Użytkownika i zawiera aktualne informacje na temat działalności Fundacji oraz 

materiały promocyjne zachęcające do współpracy z Fundacją. 

b) Użytkownik może zapisać się do Newslettera tylko podczas procesu dokonywania za 

pośrednictwem Serwisu wpłaty  na rzecz Fundacji. 

c) Każdy korzystający z usługi Newslettera jest jej Odbiorcą i decydując się  na 

korzystanie z usługi potwierdza zapoznanie się z regulaminem i godzi na stosowanie 

jego treści. 

d) Zapisanie się na usługę korzystania z Newslettera jest dobrowolne. Następuje ono 

poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy dokonywaniu wpłaty opisanej w pkt. 2 

Regulaminu, dokonanie rejestracji adresu e-mail w Serwisie i akceptacji linka 

aktywacyjnego wysłanego na podany przez Odbiorcę adres e-mail.  

e) Link aktywacyjny będzie ważny przez 10 dni. Po upływie tego czasu, bez akceptacji 

linka, aby korzystać z Newslettera, konieczna jest ponowna rejestracja adresu e-mail. 

f) Aby korzystać z Newslettera obowiązkowe jest podanie adresu e-mail. W celu 

otrzymywania  Newslettera potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz  

aktywny adres e-mail. 

g)  Dany adres poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Ponowna 

rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji z usługi. 

h) Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez kliknięcia linka 

umieszczanego pod każdą wiadomością wysłaną w ramach Newslettera lub poprzez 

wysłanie wiadomości e-mail o treści: „Rezygnuję z newslettera” na adres: 

pomagam@mimowszystko.org  

 

4. Ochrona danych osobowych 

 
Ochrona danych osobowych Użytkowników Serwisu uregulowana jest w „Polityce 
prywatności”, która stanowi załącznik do Regulaminu. 

 
5. Postanowienia końcowe 

 
a) Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym użytkownicy  

zostaną poinformowani. 

b) Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego 

zapisów. 

c) Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu. 

d) Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych  

w ramach Serwisu, przy czym w miarę możliwości Użytkownicy Serwisu zostaną o tym 

uprzedzeni.  

e) Reklamacje dotyczące  funkcjonowania Serwisu  należy kierować pod adres e-mail 

newsletter@mimowszystko.org  Rozpatrywane będą one niezwłoczne, nie później niż  

w terminie 21 dni od dnia ich dostarczenia pod  wskazany adres. 
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