
Regulamin dokonywania wpłat na rzecz Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio 
(zwany dalej „Regulaminem”) 

 
 
 
1. Postanowienia ogólne 
1.1 Regulamin określa zasady i warunki dokonywania darowizn (wpłat) na rzecz Fundacji Pomocy 
Humanitarnej Redemptoris Missio za pośrednictwem strony internetowej 
https://redemptorismissio.org/ i funkcjonujących w jej ramach podstron. 
1.2. Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z siedzibą w Poznaniu przy ul. Junikowskiej 
48 (zwana dalej Fundacją) jest wpisana do KRS pod numerem 0000039129. 
1.3. Darowizny zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji. Wpłaty dokonywane za 
pośrednictwem podstron, zostaną przeznaczone na realizację celów szczegółowych wskazanych na 
poszczególnych podstronach.  
 
2. Zasady i warunki dokonywania wpłat  
2.1. Udostępnione Użytkownikom narzędzia umożliwiają wpłatę jednej z zaproponowanych kwot lub 
innej wskazanej przez Użytkownika.  
2.2. Wpłaty mogą być dokonywane za pośrednictwem systemu płatności „dotpay” lub systemu 
płatności „blik”. 
2.5. Dokonując wpłaty Użytkownik dobrowolnie podaje imię, nazwisko i adres e-mail,  
z zastrzeżeniem, że brak podania wymienionych danych uniemożliwia skorzystanie z form 
dokonywania darowizny, których dotyczy niniejszy Regulamin. 
2.6. Dane Użytkownika są przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji wewnętrznej oraz w celu 
informowania Użytkownika o bieżącej działalności Fundacji.  
2.7. Dane Użytkownika nie są upubliczniane ani udostępnianie żadnym podmiotom zewnętrznym.  
 
4. Potwierdzenia wpłat na rzecz Fundacji 

4.1. Aby otrzymać potwierdzenie wpłaty należy skierować prośbę na adres medicus@ump.edu.pl  
podając dane niezbędne do identyfikacji darowizny (imię, nazwisko, tytuł przelewu, data wpłaty). 

4.2. Fundacja zastrzega, że wystawienie potwierdzenia może być niemożliwe w przypadku dokonania 
darowizny za pośrednictwem systemu płatności „blik”. 

5. Postanowienia końcowe 
5.1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie  
z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wejścia w życie. 
5.2. Wpłacając darowiznę na rzecz Fundacji za pośrednictwem strony internetowej 
https://redemptorismissio.org/ i funkcjonujących w jej ramach podstron użytkownik akceptuje 
postanowienia Regulaminu. 
5.3. Informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację danych osobowych Użytkowników są ujęte w 
klauzuli informacyjnej RODO dostępnej pod adresem: https://redemptorismissio.org/o-
nas/dokumenty/.   
5.4. Uwagi i pytania dotyczące przekazywania darowizn oraz polityki prywatności  
i przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: medicus@ump.edu.pl.  



5.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, w tym kodeks cywilny oraz ustawa o ochronie danych osobowych. 
5.5. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było nieważne lub 
bezskuteczne nie czyni to nieważnym lub bezskutecznym pozostałych postanowień niniejszego 
Regulaminu. 
 


