REGULAMIN ZAKUPU / WSPARCIA
Niniejszy Regulamin Zakupu / Wsparcia określa zasady wspierania działalności statutowej
Fundacji JAWOR poprzez dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Fundacji JAWOR za
pomocą przelewów elektronicznych oraz płatności dokonywanych za pomocą kart
płatniczych.
Rozdział I. ogólne zasady korzystania
1. Płatności o których mowa w niniejszym Regulaminie Zakupu / Wsparcia dokonywane
są na rzecz:
a) Adres siedziby: Fundacja JAWOR, ul. Lipowa 5/4, 58-340 Grzmiąca
b) Adres prowadzenia działalności: ul. Kłodzka 103, 58-340 Głuszyca
c) Adres internetowy: www.fundacjajawor.eu
d) Adres email: biuro@fundacjajawor.eu
e) Nr telefonu: 74 660 62 29
2. Każda osoba może wesprzeć działalność Fundacji JAWOR w dwóch formach:
a) Wpłaty darowizny na realizację celów statutowych
b) Zakup „cegiełek”, z których całkowity dochód przeznaczony będzie na realizację
celów statutowych Fundacji JAWOR.
c) Lista wraz z opisem „cegiełek” znajduje się na stronie internetowej Fundacji
JAWOR.
d) „Cegiełki” o których mowa wyżej będą miały różną formę w zależności
materiałów wytworzonych przez podopiecznych Fundacji JAWOR lub
posiadanych przez Fundację JAWOR zasobów.
e) Najniższa wartość cegiełki to 100 PLN (sto złotych)
f) Niniejszy Regulamin Zakupu / Wsparcia nie określa maksymalnej wartości
pojedynczej cegiełki, co oznacza, że osoby wspierające Fundację JAWOR mogą
wpłacić dowolną kwotę, którą zadeklarują podczas płatności.
3. Płatności można dokonywać za pomocą przelewów elektronicznych oraz za pomocą
kart płatniczych poprzez stronę internetową Fundacji JAWOR: www.fundacjajawor.eu
4. „Cegiełki” zakupione przez osoby wspierające odebrać można wyłącznie osobiście w
siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji JAWOR prowadzonej w Głuszycy,
58-340, ul. Kłodzka 103 w godzinach od 800 do 1530 w dni robocze.
5. Darowizny przekazane za pomocą przelewów elektronicznych oraz płatności
dokonywanych za pomocą kart płatniczych nie podlegają zwrotom.
6. Imię i nazwisko osoby wspierającej, jej adres i numer telefonu, a także wszelkie dane,
które mogłyby pozwolić osobom trzecim na zidentyfikowanie osoby wspierającej bez
większego trudu i nakładu środków, będą chronione przez Fundację JAWOR zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (dotyczy to także danych osób
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
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7. Kupującym „cegiełkę” (zwanym również „Wspierającym”) może być zarówno osoba
fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i dokonująca zakupów
w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością
gospodarczą lub zawodową („Konsument” w niniejszym Regulaminie „Wspierający”),
jak i przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
8. Wszelkie informacje dotyczące „cegiełek”, w tym w szczególności ceny, materiały
informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Fundacji JAWOR, i
kierowane przez Fundację JAWOR do odbiorców i potencjalnych „Wspierających”
mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
obowiązującego prawa.
9. Wszystkie ewentualnie prezentowane na stronie internetowej Fundacji JAWOR
„cegiełki” i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być
chronione zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
10. „Cegiełki” oferowane przez Fundację JAWOR za pośrednictwem strony internetowej
są szczegółowo określone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o
właściwościach „cegiełek”, cenie, materiale, z którego są wykonane.
11. Zdjęcia i prezentacje oferowanych towarów są przykładowe i służą wyłącznie
prezentacji konkretnie ukazanych na nich „cegiełek”.
12. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, z zastrzeżeniem indywidualnych
postanowień wynikających z ewentualnych Umów zawieranych z poszczególnymi
„Wspierającymi”, określającym zasady wspierania.
13. Regulamin jest dostępny w siedzibie „Fundacji JAWOR” oraz na jej stronie
internetowej. Dostęp do Regulaminu każdy z Wspierających może uzyskać w
dowolnym czasie, poprzez kliknięcie odnośnika „Regulamin”, umieszczonego na
stronie, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na dowolnym nośniku.
14. Fundacja JAWOR zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym, będzie każdorazowo ogłaszana na stronach Fundacji
JAWOR, i będzie obowiązywać od dnia następującego po dniu jej ogłoszenia.
Powyższe nie dotyczy jednak zamówień w realizacji, złożonych przez dniem
modyfikacji Regulaminu.
15. „Wspierający” wspierając w formach wymienionych w Rozdziale I, pkt. 2 i dokonując
tym samym wpłaty w formach wskazanych w Rozdziale I, pkt. 3 oświadcza że
zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin. Dokonanie wpłaty przez Wspierającego
jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
16. Na zasadzie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013
z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów
konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i Dyrektywy
2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz.UE.L
Nr 165, str. 1) w zw. z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz.
1823) „Fundacja JAWOR” informuje, iż:
a) pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działa Platforma ODR (punkt
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dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców do pozasądowego rozstrzygania sporów
objętych w/w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), zapewniający
elektroniczny dostęp do pozasądowego postępowania w zakresie rozstrzygania
sporów we wszystkich językach urzędowych instytucji UE);
b) Fundacja JAWOR nie wyraża zgody na pozasądowe formy rozstrzygania sporów
konsumenckich (ADR), również za pośrednictwem Platformy ODR.
Rozdział II. Zasady korzystania ze strony internetowej i realizacja wsparcia na rzecz Fundacji
JAWOR
1. Strona internetowa z „cegiełkami” prowadzona i administrowana przez Fundację
JAWOR umożliwia zakup oferowanych przez Fundację JAWOR „cegiełek” za
pośrednictwem Internetu (zakup na odległość, poza siedzibą spółki) oraz osobiście w
siedzibie Fundacji. Na życzenie wspierającego Fundacja może przesłać dodatkowe
informacje o cegiełkach.
2. Zakupu „cegiełek” można dokonywać przez stronę internetową działającą pod
adresem url: www.fundacjajawor.eu, w następujący sposób:
a) wpłacając właściwą kwotę za „cegiełkę”;
b) telefonicznie;
c) pocztą elektroniczną;
3. Fundacja JAWOR przyjmuje zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą
elektroniczną w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. Zamówienia składane w dniu
wolnym od pracy będą przyjmowane w dniu roboczym następującym po dniu, w
którym zamówienie zostało złożone.
4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich
danych w bazie Fundacji JAWOR (zakupy bez rejestracji).
5. Potwierdzeniem zakupu „cegiełki” jest wpłata na rachunek bankowy Fundacji JAWOR
poprzez formy określone w Rozdziale I, pkt. 3. Fundacja JAWOR nie wystawia za zakup
„cegiełki” / wsparcie Fundacji JAWOR paragonów, rachunków i faktur.
Rozdział III. Formy płatności
1. Płatność za „cegiełkę” lub wpłata darowizny, może być dokonana przez
Wspierającego w następujący sposób:
a) Płatność elektroniczna (przed wysyłką towarów)
b) Płatność za pomocą karty płatniczej poprzez stronę internetową Fundacji
JAWOR
2. Wspierający zobowiązany jest zapłacić za „cegiełkę” cenę końcową, powiększoną o
koszty manipulacyjne związane z wybranym sposobem płatności elektronicznej. To
samo dotyczy wpłacania darowizn na realizację celów statutowych Fundacji JAWOR
z wykorzystaniem płatności elektronicznych i kartą płatniczą.
3. Informacja o cenie „cegiełki” podawana jest na stronie Fundacji JAWOR i ma
charakter wiążący.
4. Ceny podawane są w złotych.
5. Za moment zapłaty za „cegiełkę” uznaje się datę uznania rachunku bankowego
Fundacji JAWOR. Dotyczy to także darowizn na realizację celów statutowych.
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6. Fundacja JAWOR zastrzega sobie prawo własności „cegiełki” aż do daty uznania
rachunku bankowego Fundacji JAWOR.
7. Fundacja JAWOR zastrzega sobie prawo zmiany cen „cegiełek” dostępnych na
stronie internetowej Fundacji, wprowadzania nowych „cegiełek” do sprzedaży, bądź
wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego
prawa.
8. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul.
Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.
Rozdział IV. Dostawa
1. Wspierający, który dokonał wpłaty za „cegiełkę” może ją odebrać osobiście w
dowolnym czasie w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji JAWOR, ul.
Kłodzka 103, 58-340 Głuszyca, nie później jednak niż do 12 miesięcy od dnia uznania
rachunku bankowego „Fundacji JAWOR”.
2. „Cegiełki” nabyte przez Wspierającego będą przechowywane przez Fundację
JAWOR do chwili ich odbioru przez Wspierającego.
3. Po upływie terminu wskazanego z ust. 1 „Fundacja JAWOR” przejmuje, poprzez
zbycie, prawa własności do cegiełki bez możliwości zwrotu Kupującemu wpłaconych
środków za zakup cegiełki.
4. Kupujący nie odbierając cegiełki we wskazanym w ust. 1 terminie zbywa prawa
własności na rzecz „Fundacji JAWOR” bez możliwości zwrotu Kupującemu
wpłaconych środków za zakup cegiełki.
Rozdział V. Gwarancja, niezgodność towaru z umową. Reklamacje.
1. „Cegiełki” dostępne na stronie internetowej Fundacji JAWOR są własnością Fundacji
JAWOR i należą do jej zasobów.
2. „Cegiełki” te mają określoną wartość nie niższą niż100 PLN (sto złotych) i mogą być
wytworem pracy podopiecznych / uczniów Fundacji JAWOR, jej kadry oraz mogą
pochodzić z darowizn przekazywanych Fundacji Jawor przez osoby fizyczne jak i
prawne, w tym przedsiębiorców, firmy oraz inne podmioty gospodarcze.
Rozdział IX. Ochrona danych osobowych, świadczenie usług drogą elektroniczną
1. „Zakup cegiełki” oraz przekazanie darowizny na realizację celów statutowych
Fundacji JAWOR jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i
przetwarzanie przez Fundację JAWOR jako administratora danych osobowych
zawartych i widocznych po dokonaniu transakcji, zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Wyrażenie
zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odbywa się automatycznie podczas
dokonywania wpłaty.
2. Powierzone Fundację JAWOR dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie:
a) gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa;
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b) gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań
realizowanych dla dobra publicznego;
c) gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a
przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich uzupełniania,
uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich
przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne
do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do
przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych
4. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami
określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
5. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz
PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80387, KRS: 0000227278 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
Rozdział X. Postanowienia końcowe
1. Osoba Wspierająca ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem Zakupu
/ Wsaprcia. Dokonanie wpłaty przez Wspierającego jest potwierdzeniem zapoznania
się z oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie
internetowej Sklepu i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
3. „Fundacja JAWOR” zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności
i funkcjonowania sklepu.
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