REGULAMIN PRZYJMOWANIA WPŁAT
Wpłata dokonywana jest dla: Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ul. Dominikańska 19C,
02-738 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000030897, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy, NIP 5213003700, REGON 010168068, tel. 22-852-32-14 lub 22-582-32-16, w imieniu i
na rzecz której przyjęcie wpłaty w bankomacie wykonuje Euronet Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie 00-189, ul. Inflancka 4C, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:
0000030408, NIP: 5261030333, REGON: 011163179, o kapitale zakładowym PLN 57 904 000,
infolinia: 0801 324 024, 22 519 77 71.
Wpłata jest bezpłatna. Wpłata przyjmowana jest wyłącznie w złotych polskich w wysokości do PLN
500 jednorazowo. Łączna wysokość wpłat na rzecz wszystkich współpracujących z Euronet
organizacji pozarządowych nie może przekroczyć PLN 4 000 w jednym roku kalendarzowym.
Dla dokonania wpłaty konieczne jest wybranie organizacji pozarządowej, zaakceptowanie regulaminu i
podanie numeru PESEL a także:
• dla wpłat kartą płatniczą – umieszczenie karty w bankomacie, podanie PIN tej karty i wybranie
kwoty wpłaty. Karty płatnicze inne niż wydane pod auspicjami VISA i MasterCard nie są
obsługiwane.
• dla wpłat gotówkowych – umieszczenie banknotów odpowiadających kwocie zamierzonej wpłaty
w bankomacie i potwierdzenie kwoty wpłaty. Wpłaty gotówkowe obsługiwane są wyłącznie przez
urządzenia z dostępną funkcją depozytową.
Wpłata może być dokonana wyłącznie przez osobę uprawnioną do posługiwania się numerem PESEL
i kartą płatniczą, w przypadku wpłaty kartą.
Przyjęcie wpłaty następuje:
• dla wpłat kartą płatniczą – z momentem pozytywnej autoryzacji transakcji kartą;
• dla wpłat gotówkowych – z momentem potwierdzenia kwoty wpłaty.
Przyjęcie wpłaty potwierdzane jest wydrukiem z bankomatu. Wydruk należy zachować dla celów
reklamacyjnych i podatkowych. Zgłoszenie reklamacji lub odwołanie wpłaty możliwe jest poprzez
kontakt z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana
darczyńcy przez Organizację na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
Administratorem danych osobowych darczyńcy jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
ul. Dominikańska 19C, 02-738 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przyjęcia wpłaty i będą
przechowywane przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa. W zakresie niezbędnym
do dokonania wpłaty zebrane dane osobowe są powierzane Euronet Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie00-189, ul. Inflancka 4C. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia
skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale są one niezbędne do realizacji
wpłaty

Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z
siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14,
2) w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP
prosimy pisać na adres mailowy ochronadanych@wosp.org.pl;
3) Twoje dane osobowe przetwarzane podczas wpłaty są nam niezbędne do przyjęcia Twojej
darowizny (Art. 6 ust 1 pkt. c);
4) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie
świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie
mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej.
6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia wpłaty w celu wypełnienia
obowiązków prawnych i przedawnienia ewentualnych roszczeń;
7) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie chyba że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;
8) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy
uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem dokonania wpłaty darowizny, jeśli ich nie
podasz niestety nie będziesz mógł dokonać darowizny poprzez bankomat;
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.

