
Regulaminem przetwarzania danych osobowych 
przez Fundację Pomocy Wzajemnej “Barka”.  

DEFINICJE 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka – fundacja z siedzibą w Poznaniu,  ul. Św. Wincentego 
6/9, 61-003, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS: 
0000137089, o nadanym NIP: 7821146599, REGON: 001415387, zwana dalej Fundacją, 
Organizatorem lub Administratorem; adres do korespondencji:  ul. Św. Wincentego 6/9, 
61-003 Poznań, adres poczty elektronicznej: barka@barka.org.pl 

2. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego 
integralną część, określający zasady korzystania ze strony internetowej www.barka.org.pl  

3. Program – inicjatywa Fundacji służąca realizacji jej Celów Statutowych, w szczególności 
poprzez wsparcie określonego w danym Programie kręgu osób potrzebujących pomocy. 

4. Cele Statutowe – cele zamieszczone w statucie Organizatora.  

5. Uczestnik Programu – osoby pełnoletnie, które wezmą udział w jednym z Programów oraz 
spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także upoważnieni pracownicy osób 
prawnych / jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa 
przyznaje zdolność prawną, oraz przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność 
gospodarczą, którzy wezmą udział w jednym z Programów oraz spełnią warunki określone w 
niniejszym Regulaminie. 

6. Użytkownik – każdy gość, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu. 

7. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod następującym adresem: www.barka.org.pl, 
zwana dalej Stroną Internetową Organizatora 

8. PayU – system płatności, który umożliwia wysyłanie oraz odbieranie płatności przez 
Internet. 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Środki pieniężne uzyskane z prowadzonych przez Organizatora programów i akcji zostaną 
przekazane na Cele Statutowe Organizatora. 

http://www.barka.org.pl
http://www.barka.org.pl


2. Organizator Programów, w razie zaistnienia takiej potrzeby, zastrzega sobie prawo do 
przesunięcia środków finansowych uzyskanych z wpłat Uczestników na inne potrzeby, zgodnie 
z Celami Statutowymi Organizatora. 

3. Każda wpłata środków pieniężnych na konto bankowe Fundacji w celu wsparcia jej 
działalności oraz jej Celów Statutowych stanowi darowiznę w rozumieniu ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145). 

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) zakłócenia w użytkowaniu Serwisu, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, 
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich, bądź 
niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających, 
bądź próbujących korzystać ze strony internetowej, 

b) zablokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez 
administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na 
komputerze osoby korzystającej ze strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe, 

c) przerwy techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu banków Uczestników bądź 
systemu PayU, jeżeli z powodu takich przerw bądź zakłóceń nie zostanie wykonany przelew 
lub zlecenie stałe. 

5. Korzystanie z Serwisu oraz udział w Programach oznacza akceptację niniejszego 
Regulaminu. 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Pomocy Wzajemnej 
Barka z siedzibą w Poznaniu,  ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003, wpisana do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS: 0000137089, o 
nadanym NIP: 7821146599, REGON: 001415387.  

2. Z Fundacją można się skontaktować pod adresem ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań. 

3. Dane osobowe Uczestników danego Programu będą wykorzystywane wyłącznie w celu 
realizacji Programu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, 
możliwość ich poprawiania, prostowania lub żądania trwałego usunięcia przez 
Administratora, prawo do ich przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się 
w sposób sprzeczny z przepisami dotyczącymi ochrony danych – prawo do złożenia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są 
w Polityce Prywatności i wykorzystania plików cookies. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001145


PRZEKAZYWANIE PŁATNOŚCI ORAZ DAROWIZN  

1. Przekazanie darowizny może nastąpić jednorazowo lub Użytkownik Serwisu może 
zdecydować się na regularne wspieranie działań Fundacji (zwane dalej ,,darowizną 
cykliczną”). 

2. Przekazanie darowizny może zostać dokonane poprzez stronę internetową Fundacji. W celu 
dokonania darowizny należy kliknąć w zakładkę „WESPRZYJ NAS”  

3. Przekazywanie darowizn online na rzecz działań statutowych Fundacji jest możliwe również 
w formie przelewu tradycyjnego lub zlecenia stałego.  

4. Użytkownik, decydując się na przekazanie darowizny cyklicznej oraz wybierając wsparcie 
określonego programu opisanego w niniejszym Regulaminie, wyraża zgodę na to, by Operator 
Płatności (PayU,  dalej zwany jako ,,Operator Płatności“) cyklicznie, comiesięcznie pobierał z 
karty płatniczej kwotę pieniężną w wysokości zadeklarowanej w formularzu. 

5. Użytkownik w ramach darowizny cyklicznej ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia 
stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności 
(pośredniczącego w dokonaniu płatności, udostępniającego narzędzie Token – wirtualne 
identyfikatory karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego 
identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Organizatora. 

6. Po wybraniu opcji „darowizna cykliczna“ Użytkownik Serwisu podaje wymagane dane 
(kwota comiesięcznej wpłaty, imię, nazwisko, data ważności i rodzaj karty oraz opcjonalnie nr 
tel.). 

7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dokonywania płatności cyklicznej. 

8. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz zasad przetwarzania danych osobowych 
podanych podczas dokonywania płatności, w tym dane dotyczące Administratora danych 
osobowych, obowiązujące zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych określają 
regulaminy dostępne na stronie www.payu.pl , z którymi Użytkownik powinien zapoznać  się 
przed rozpoczęciem płatności. 

http://www.payu.pl

