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I. Informacje ogólne 

1. Operatorem Serwisu www.pomaganiejestproste.com.pl jest Fundacja 

Pomaganie Jest Proste z siedzibą w Krakowie, ul. Leopolda Flanka 14A,       

30-898, zwana dalej Fundacją. 

2. Fundacja, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności 

i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności 

ich danych osobowych; 

3. Fundacja nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom 

trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych: 

o podmiotom współpracującym z Fundacją w związku z funkcjonalnościami 

Serwisu, zwanych dalej „Partnerami”, 

o w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju 

ujawnienie danych jest obligatoryjne. 

II. Dane w formularzu 

1. Przekazanie danych osobowych Fundacji przez Użytkowników jest dobrowolne. 

2. Dokonanie wpłat na rzecz Fundacji oraz zapisanie się do usługi Newsletter 

za pośrednictwem Serwisu wymaga podania przez Użytkownika niektórych 

jego danych osobowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. 

3. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych oznacza rezygnację z procesu 

dokonywania wpłaty na rzecz Fundacji i niemożność jej dokonania 

za pośrednictwem Serwisu, a w przypadku wyboru Newslettera, także 

rezygnację z zapisania się na tę usługę. 

4. Dokonując wpłaty w ramach Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę 

na przetwarzanie przez Fundację podanych przez niego danych osobowych 

w rozumieniuw rozumieniu Art. 6. ust. 1. lit. A RODO. 

5. Po wpisaniu i potwierdzeniu danych osobowych Użytkownik zostaje 

przekierowany w celu dokonania płatności do zewnętrznego serwisu 

internetowego należącego do Partnera Fundacji. 

6. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach 

związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych 

z działalnością statutową Fundacji, a w tym także w celu prowadzenia przez nią 

wszelkiej aktywności charytatywnej. W związku z tą działalnością dane 

osobowe Użytkowników są przekazywane Partnerom. 

7. Fundacja zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Fundację 

dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich z Fundacją umów 

http://www.pomaganiejestproste.com.pl/


i stosunków, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych 

osobowych. 

III. Polityka cookies 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem 

informacji zawartych w plikach cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności 

pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika 

Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, 

czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu 

pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Fundacja 

Pomaganie Jest Proste z siedzibą pod adresem ul. Leopolda Flanka 14A, 30-

898 Kraków. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

o dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji 

Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; 

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu 

i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego 

indywidualnych potrzeb; 

o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 

Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich 

struktury i zawartości; 

o utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki 

której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać 

loginu i hasła; 

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

o „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych 

w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług 

wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

o pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane 

do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

o „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 

korzystania ze stron internetowych Serwisu; 

o „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez 

Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie 

wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru 

czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 



6. W ramach powyższych czterech kategorii pliki cookies dzielą się jeszcze na: 

„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” 

są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 

Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub 

wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony 

w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron 

internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza 

przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień 

dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione 

w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików 

cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich 

każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies 

dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą 

wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych 

Serwisu. 

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu 

i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem 

Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” 

w menu przeglądarki internetowej. 

Ponadto Fundacja informuje, że Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron 

internetowych. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania 

prywatności obowiązujące na tych stronach. 

  
 

 

 

 

 

 



REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 
 FUNDACJI POMAGANIE JEST PROSTE 

I. Postanowienia ogólne 

1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem 

„www.pomaganiejestproste.com.pl”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest 

przez Fundację Pomaganie Jest Proste, z siedzibą w Krakowie przy ul. Flanka 

14A, 30-898 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: 0000656030, zwaną dalej Fundacją. 

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania 

z Serwisu. 

3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji 

oraz bieżących projektach organizowanych przez Fundację. 

4. Serwis umożliwia ponadto: 

o wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online; 

o zapis do usługi newslettera prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-

mail; 

5. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa 

przysługują Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione. Tylko 

materiały oznaczone frazą „Do pobrania” mogą być pobrane zgodnie z prawem. 

Również znak słowny i graficzny Fundacji są chronione prawem. 

II. Newsletter 

1. Newsletter jest wysyłany jest z określoną częstotliwością i bezterminowo 

za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej w formie listu 

elektronicznego na adres Odbiorcy i zawiera wybrane informacje na temat 

działalności Fundacji oraz materiały promocyjne zachęcające do współpracy 

z Fundacją. 

2. 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. 

3. Zapisanie się na usługę korzystania z Newslettera jest dobrowolne. Następuje 

ono poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na stronie internetowej 

Fundacji pod adresem www.pomaganiejestproste.com.pl, kliknięciu przycisku 



potwierdzenia i akceptacji linka aktywacyjnego wysłanego na podany przez 

Odbiorcę adres e-mail. 

4. Link aktywacyjny będzie ważny przez określoną liczbę dni. Po upływie tego 

czasu bez akceptacji linka, aby korzystać z Newslettera, konieczna jest 

ponowna rejestracja na stronie internetowej. 

5. 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. 

6. Dany adres poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Ponowna 

rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji z usługi. 

7. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez 

kliknięcie linka umieszczanego pod każdą wiadomością wysłaną w ramach 

Newslettera. 

IV. Płatność online 

1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu 

wsparcia jej działalności statutowej. 

2. Płatności online są obsługiwane przez serwisy płatności internetowych 

oferowane przez jej Partnerów. Przekierowanie do stron Operatorów platności 

następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie. 

3. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN) 

4. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod: 

internetowy przelew bankowy, karta kredytowa lub debetowa oraz inne formy 

oferowane przez Operatorów płatności dostepne w danym momencie. 

5. Szczegóły dokonywanych transakcji zawierają regulaminy Operatorów 

płatności umieszczone na ich stronach internetowych. 

V. Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że 

przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie 

form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach 

statutowych i w związku z realizowanymi usługami. 

2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie 

przekazanych danych osobowych. 

3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 



4. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pomaganie Jest 

Proste; 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań 

statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach 

fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

6. kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe; 

7. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

8. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia 

sprzeciwu; 

9. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach 

inne niż statutowe; 

10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem 

formularza wpłaty przekazywane są na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu Dotpay.pl. W celu 

realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na 

przekazanie danych właścicielowi serwisu Dotpay.pl – firmie Dotpay S.A., z 

siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana 

przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, 

posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer 

REGON 240770255. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność 

pozostałych jego zapisów. 

3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu. 

4. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej 

wymienionych. 

5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy 

kierować pod adres e-mail: fundacja@int.pl. Rozpatrywane będą one 

w terminie 21 dni od dostarczenia. 


