Regulamin wpłat
§1 Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego
dostępnego pod adresem http://wsparcie.polonia.edu.pl/.
2. Serwis http://wsparcie.polonia.edu.pl/ umożliwia dokonanie płatności (darowizny) na rzecz
Fundacji Edukacji Polonijnej, z siedzibą pod adresem: Szlak 20/8, 31-153 Kraków, KRS:
0000561881, celem wsparcia działań statutowych, a w szczególności prowadzenia wszechstronnej
działalności w zakresie szerzenia polskiej edukacji, również wśród Polaków przebywających poza
granicami

kraju,

wspierania

i

promowania

działań

edukacyjno-oświatowych

w

zakresie

wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży zamieszkałej w kraju oraz dzieci i młodzieży polonijnej,
krzewienia polskiej kultury oraz promowania języka polskiego za granicą.
3. Zasady korzystania z Serwisu są udostępniane nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem
internetowym https://wsparcie.polonia.edu.pl/docs/regulamin.pdf w sposób, który umożliwia pobranie,
utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
§2 Płatności
1. Użytkownik może wybrać formę systemu płatności.
2. Rozwiązanie obsługi płatności dostarcza:
a) PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)
b) PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, Polska.
3. Płatności dokonuje się za pomocą założonego konta w serwisie PayPal lub poprzez wybór jednego
ze sposobów zapłaty oferowanych przez serwis PayU.
4. Administrator może udostępnić w ramach Serwisu funkcjonalność umożliwiającą Użytkownikowi
regularne wsparcie działań Fundacji (zwanej dalej: „Płatność cykliczna”).
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§3 Płatność cykliczna
1. Płatność cykliczna ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą
karty kredytowej lub debetowej zapisanej na koncie PayPal bądź poprzez system Operatora Płatności
(PayU S.A) z karty płatniczej.
2. W celu uruchomienia Płatności cyklicznej należy zaznaczyć opcję „Płatność cykliczna” dostępną na
formularzu pod adresem wsparcie.polonia.edu.pl, wypełnić pola obowiązkowe w formularzu, wpisać
dowolną kwotę darowizny (od 1 zł) oraz wybrać Operatora Płatności (PayPal bądź PayU).
3. W przypadku płatności poprzez konto PayPal, po zweryfikowaniu danych konta, Fundacja otrzyma
pierwszą darowiznę, a Użytkownik otrzyma – wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe
uruchomienie Płatności.
4. Wybierając płatność cykliczną PayU S.A Użytkownik wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne
pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej
wysokości wprowadzonej darowizny.
5. Kolejne darowizny będą przekazywane automatycznie każdego miesiąca po dniu rozliczeniowym
ustalonym przy pierwszej wpłacie.
6. Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i
zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU
S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych
identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Użytkownika unikalnego
identyfikatora za pomocą którego Użytkownik cyklicznie dokonuje darowizny na rzecz Fundacji.
7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dokonywania płatności cyklicznych.
8. Rezygnacja następuje poprzez wysłanie maila na: sekretariat@polonia.edu.pl, z takimi
informacjami: imię, nazwisko, adres mailowy. W tytule maila proszę wpisać - Rezygnacja z
subskrypcji.
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9. Po wpłynięciu maila z rezygnacją zostaje ona rozpatrzona w ciągu 3 dni, a opłata nie zostanie
pobrana w następnym miesiącu rozliczeniowym.
§4 Postanowienia końcowe
1. Wszystkie dane osobowe zbierane przez Fundację podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych.
2. W przypadku problemów związanych z realizacją obsługi płatności należy się zwrócić z prośbą o
pomoc wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@polonia.edu.pl.
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