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Regulamin dokonywania darowizn na rzecz OFdZ za pomocą serwisu PayU 

 

1. Dokonywanie darowizn na cele statutowe Ogólnopolskiej Fundacji dla Zwierząt z 

siedzibą we Wrocławiu, ul. Al. gen. Józefa Hallera 190/6 , wpisana do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd 

Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000225394 możliwe jest za pośrednictwem serwisu PayU. 

2. Serwis umożliwia dokonanie płatności na rzecz Fundacji celem wsparcia działań statutowych. 

3. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, tym samym darowizna przekazana na rzecz 

Fundacji,  może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w 

danym roku podatkowym. 

4. Płatności online są obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 

779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399. 

5. Użytkownik, aby dokonać jednorazowej płatności jest zobowiązany do podania danych 

osobowych i kontaktowych (imię, nazwisko, pełny adres, mail, telefon). Wszystkie dane 

osobowe zbierane przez Fundację podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych. Chcąc dokonać płatności przez Internet po wybraniu operatora płatności online 

Użytkownik zostanie odpowiednio przekierowany do serwisu www.payu.pl  

6. W ramach płatności online istnieje możliwość dokonania płatności za pomocą: 

1) kart płatniczych,  

2) przelewów elektronicznych  

3) przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności 

PayU SA jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online ) 

7. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych. 

8. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów 

płatności określają regulaminy, z którym można zapoznać na stronie www.payu.pl  oraz 

www.paypal.com/pl przed rozpoczęciem płatności. 

9. Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO), informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Otwórz Serce z siedzibą we 

Wrocławiu, 53-203 Wrocław ul. Hallera 190 lok.6 wpisana do rejestru stowarzyszeń, 

http://www.payu.pl/
http://www.payu.pl/płatności-online
http://www.payu.pl/
http://www.paypal.com/pl


innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd 

Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000225394, REGON: 432742454, NIP: 9462443340 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: biuro@kancelarie-warszawa.com.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f oraz art. 9 ust. 2 

lit. d RODO, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych - poza administratorem - będą wyłącznie 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

 

 

 

Prezes Zarządu   

Daniel Uszyński  

mailto:biuro@kancelarie-warszawa.com.pl

