Regulamin Darowizn w ramach akcji

Tylko bardziej

§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Strona internetowa tylkobardziej.pl prowadzona jest przez "BBDO WARSZAWA"
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże
Gdyńskie 6c, 01-531 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000125186, NIP: 526-02-15-071, REGON 010599822 na potrzeby akcji na rzecz
i za zgodą Fundacji JIM, która jest Organizatorem (dalej jako Organizator), z siedzibą
w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 105, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000127075, PLN, NIP: 7282455613.
2.

Niniejszy Regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online
za pomocą formularza dostępnego na stronie tylkobardziej.pl realizowanego przez
serwis PayU SA oraz zakupu Tokenów NFT za pośrednictwem strony OpenSea, the
largest NFT marketplace.

3.

Celem akcji jest pozyskiwanie środków na działalność statutową Fundacji JIM w formie
darowizn.

4.

Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności 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. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: tylkobardziej.pl
§ 2.

DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć
w sposób następujący:
1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
2. Organizator – Fundacja JIM (dalej także jako: Fundacja) z siedzibą w Łodzi, przy ul.
Tatrzańskiej 105, 93-279 Łódź, NIP 7282455613, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000127075, adres e-mail: darczyncy@jim.org;
3. Darczyńca – każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna;
4. Darowizna – forma umowy, w której Darczyńca zobowiązuje się do jednorazowego
bezpłatnego świadczenia na rzecz Fundacji, kosztem swego majątku, poprzez udział
w akcji;
5. Umowa – umowa darowizny zawarta przez Organizatora z Darczyńcą w trybie
określonym w niniejszym Regulaminie;
6. Formularz Rejestracji – formularz zawierający dane osobowe (imię i nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu) Darczyńcy oraz możliwość wyboru kwoty Darowizny,
uruchamiany po wyborze Wirtualnej Bombki;
7. Dane – dane, w tym dane osobowe Darczyńcy, podane przez Darczyńcę w Formularzu
Rejestracji;
8. RODO - Rozporządzenie 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

(ogólne

rozporządzenie

o

ochronie

danych)

Dz.U.UE.L.2016.119.1.
9. Wirtualna Bombka- deklaracja uczestnictwa w akcji oznaczająca zgodę na przekazanie
danych osobowych podanych w formularzu - niezbędnych do zawarcia umowy
darowizny. Minimalna kwota darowizny wynosi 5 zł i może zostać zwiększona wedle
życzenia darczyńcy poprzez jej ustalenie w formularzu.
10. Token NFT- niewymienialny cyfrowy składnik aktywów w postaci zdigitalizowanych
unikatowych prac podopiecznych Fundacji JiM, jaki będzie można nabyć w ramach
akcji - liczba oferowanych NFT w ramach akcji wynosi 10, i wartość każdego z nich
wynosi 0,05 Ethereum (ETH) (kryptowaluta używana na stronie aukcji);

11. Wirtualna Choinka – zbiór wirtualnych bombek, które Darczyńca może zdjąć
przekazując darowiznę.
12. Imienne życzenia – uniwersalny sposób oznaczenia Darczyńcy poprzez jego imię.
§ 3.

ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN
1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna- Darczyńca
2. Środki przekazane przez Darczyńców poprzez stronę tylkobardziej.pl trafią
bezpośrednio na konto Fundacji JiM, a środki ze sprzedaży zdigitalizowanych prac w
postaci Tokenów NFT do wirtualnego portfela kryptowalut Fundacji JiM.
3. Serwis PayU umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Fundacji JiM celem wsparcia
działań statutowych.
4. Darowizny przekazywane za pomocą strony tylkobardziej.pl mogą być realizowane od
8.12. 2021 do 6.01. 2022 lub do wykupienia wirtualnych bombek lub NFT (na stronie
OpenSea, OpenSea, the largest NFT marketplace )
5. W celu przekazania darowizny należy kliknąć w Wirtualną Bombkę, znajdującą się na
stronie tylkobardziej.pl, uzupełnić pojawiający się Formularz Rejestracji i zaakceptować
domyślną kwotę darowizny bądź wskazać wyższą.
6. Zakup Tokenów NFT możliwy jest poprzez aukcję ART OF HELPING for JIM
Foundation

za

pośrednictwem

strony

OpenSea,

the

largest

NFT

marketplace. Przekierowanie na stronę następuje po kliknięciu w przycisk (ang. button)
„ZOBACZ PRACE” na podstronie o adresie https://tylkobardziej.pl/nft.html.
7. Aukcja Tokenów NFT utworzonych z prac podopiecznych Fundacji odbywa się wg
regulaminu portalu OpenSea, na którym jest prowadzona.
8. W celu przekazania darowizny jednorazowej przez Serwis PayU, po wypełnieniu
formularza znajdującego się na stronie tylkobardziej.pl, Darczyńca zostanie
odpowiednio przekierowany do serwisu www.payu.pl
9. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą:
przelewów elektronicznych (w tym BLIK, Google Pay), przelewów tradycyjnych
(aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na
stronie http://www.payu.pl/płatności-online) albo kart płatniczych.
10. Kwota darowizny, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych podlega odliczeniu od dochodu do obliczenia podstawy podatku.

11. Każdy Darczyńca, który dokona Darowizny poprzez kliknięcie wybranej Wirtualnej
Bombki, zostanie wskazany jako imiennie przekazujący życzenia.
12. W celu przekazania Darowizny oraz korzystania ze strony tylkobardziej.pl Darczyńca
musi posiadać komputer lub inne urządzenie (np. smartfon lub tablet) z dostępem do
Internetu, wyposażone w aktualną wersję przeglądarki internetowej (Mozilla, Firefox,
Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge), jak również uruchomiony pakiet
JavaScript. Obsługa strony może także wymagać uruchomienia plików cookie w
przeglądarce.
13. Zakazane jest dostarczanie przez Darczyńcę (w tym poprzez formularz kontaktowy)
treści o charakterze bezprawnym.
§ 4.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Darczyńcy jest Organizator.
2. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych przez Organizatora, w tym informacje o
celach i podstawach ich przetwarzania, jak również prawa przysługujące Darczyńcy
jako podmiotowi danych, znajdują się w Polityce prywatności pod adresem: [politykaprywatnosci.pdf (tylkobardziej.pl)].

§ 5.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu
przekazanej Darowizny.
2. Reklamację należy zgłosić na adres: darczyncy@jim.org wpisując w tytule wiadomości
„reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji, jak również co
najmniej imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jak również adres e-mail lub
adres korespondencyjny, na który Organizator ma przesłać odpowiedź. Każda
reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację JIM indywidualnie w ciągu 14 dni od
daty otrzymania reklamacji.
§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Fundacja JIM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z uzasadnionej przyczyny,
w szczególności wynikającej z istotnych powodów gospodarczych lub ekonomicznych,
technicznych

usterek

działania

strony

internetowej

albo

w

wyniku

decyzji

administracyjnej lub prawomocnego wyroku sądu wpływającego na postanowienia
Regulaminu.
2. Organizator poinformuje Darczyńców o każdej zmianie Regulaminu za pośrednictwem
wiadomości e-mail, z możliwością żądania usunięcia danych Darczyńcy w ciągu 14 dni
od zmiany Regulaminu. Zmiany zaczną obowiązywać Darczyńcę po upływie okresu, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Zmiany Regulaminu wynikające ze zmiany przepisów obowiązującego prawa nie
wymagają powiadomienia z możliwością usunięcia danych, o których mowa powyżej.
Informacje o zmianach wynikających z ww. okoliczności zostaną opublikowane
bezpośrednio na stronie tylkobardziej.pl.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. Prawem właściwym jest prawo polskie.
5. Kwestie sporne będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Fundacji.

