REGULAMIN PRZEKAZANIA DAROWIZNY
NA RZECZ STOWASZYSZENIA PRO REGIONE
W RAMACH PROGRAMU „#TAKdlaPszczół”
z dnia 1.05.2019 r.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Właścicielem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://takdlapszczol.pl/ jest
Stowarzyszenie „Pro Regione” z siedzibą w (36-016) Chmielnik 245 wpisane do rejestru
stowarzyszeń i przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270577, NIP:
8133487258, REGON: 180197589, zwane w dalszej części Regulaminu: „Obdarowanym lub
Administratorem danych”.
2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Darczyńcy i Obdarowanego, ogólne
warunki i zasady przekazania oraz rozliczania darowizn na rzecz Stowarzyszenia „Pro
Regione” z siedzibą w (36-016) Chmielnik 245 a także zasady korzystania z modułu do
przekazywania darowizn w systemie nadzorowanym przez operatora płatności
wskazanego przez Stowarzyszenie.
3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych terminów pisanych wielką
literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich używania
wyraźnie wynika co innego:
1) DARCZYŃCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale
posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze strony internetowej dostępnej pod
adresem: https://takdlapszczol.pl/za pomocą, której dokonuje przekazania
darowizny na rzecz Obdarowanego,
2) DAROWIZNA - należy przez to rozumieć bezpłatne świadczenie pieniężne lub
rzeczowe przekazywane na rzecz Stowarzyszenia „Pro Regione” z siedzibą w (36-016)
Chmielnik 245 w celu wsparcia celów statutowych Stowarzyszenia w tym przede
wszystkim programu „#TAKdlapszczół”,
3) PROGRAM #TAKDLAPSZCZÓŁ – program wspierający edukację pszczelarską,
wraz z tematyką pokrewną tj. zielarstwo, weterynaria, architektura krajobrazu,
dietetyka oraz pomoc pszczelarzom w ramach banku pszczelego,
4) REGULAMIN – niniejszy dokument szczegółowo określający zasady przekazania i
rozliczania darowizn na rzecz Stowarzyszenia „Pro Regione” z siedzibą w (36-016)
Chmielnik 245,
5) OBDAROWANY – Stowarzyszenie „Pro Regione” z siedzibą w (36-016) Chmielnik
245 wpisane do rejestru stowarzyszeń i przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w
Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000270577, NIP: 8133487258, REGON: 18019758,
6) STRONA
INTERNETOWA
–
strona
działająca
pod
adresem:
https://takdlapszczol.pl,
7) USTAWA – rozumie się przez to w zależności od kontekstu użytego w niniejszym
Regulaminie: ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.
459 z późn. zm.), ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002
r. (Dz. U. z 2002 r., Nr. 144, poz. 1204, z poźn. zm.), ustawę o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), ustawę prawo o
stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 713, z poźn. zm.).
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§ 2.
Cel wykorzystania darowizny
1. Darczyńca może przekazać Darowiznę na rzecz Obdarowanego w celu wsparcia
statutowych celów Obdarowanego w tym przede wszystkim w celu wsparcia programu
„#TAKdlapszczół”.
2. Statutowym celem Stowarzyszenia jest działalność w niżej wymienionych obszarach:
1) Kultura, tradycja i dziedzictwo kulturowe:
a) dbałość o zachowanie tradycji, dziedzictwa kulturowego, ich upowszechnianie
i promocja,
b) podejmowanie wszelkich działań o charakterze kulturalnym w tym m.in.:
koncertów, warsztatów artystycznych, festiwali i innych wydarzeń kulturalnych,
c) wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz grup artystycznych (m.in. chórów,
zespołów wokalnych i instrumentalnych, tanecznych itp.).
2) Rozwój lokalny i promocja:
a) inicjowanie przedsięwzięć i działań mających na celu promocję regionów Polski, ich
różnorodności i produktów turystycznych,
b) wykorzystanie środków komunikacji medialnej na rzecz aktywizacji społeczności
lokalnej i rozwoju lokalnego,
c) popularyzowanie inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego i społecznego.
3) Edukacja:
a) działalność w zakresie edukacji kulturalnej i regionalnej oraz wdrażanie
programów edukacyjnych, w rozumieniu pozalekcyjnych lub pozaszkolnych zajęć
edukacyjnych,
b) podejmowanie wszelkich inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych, w tym także na
rzecz członków Stowarzyszenia,
c) współdziałanie z jednostkami edukacyjnymi na rzecz poszerzenia ich oferty
edukacyjnej,
d) działalność zmierzająca do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
z terenów wiejskich.
4) Kultura fizyczna i sport:
a) upowszechnianie i promocja kultury fizycznej i sportu, dążenie do ich rozwoju,
b) promocja zdrowego wypoczynku.
5) Wykluczenie społeczne i zawodowe:
a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób oraz grup społecznych
zagrożonych wykluczeniem,
b) przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej i zawodowej (w tym dyskryminacji
kobiet oraz osób niepełnosprawnych),
c) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym w szczególności aktywizacja
zawodowa i społeczna,
d) podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji społecznej,
e) prowadzenie działań zmierzających do poprawy sytuacji na rynku pracy poprzez
świadczenia szkoleniowe i doradcze na rzecz osób bezrobotnych.
6) Pszczelarstwo:
a) udzielanie pomocy pszczelarzom,
b) integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy,
c) rozwój pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska
naturalnego,
d) inicjowanie oraz udzielanie pomocy w unowocześnianiu pasiek,
e) upowszechnianie wiedzy z zakresu pszczelarstwa i ochrony środowiska,
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f) współdziałanie z jednostkami gospodarki rolnej i leśnej jako bazy pożytkowej dla
pszczół i jej racjonalnego wykorzystywania,
g) wspieranie działań nad przygotowaniem i doskonaleniem kadr dla pszczelarstwa
amatorskiego i zawodowego,
h) opiniowanie materiału zarodowego i wartości użytkowej pszczół,
i) promowanie stosowania produktów pszczelich w żywieniu i praktyce,
j) organizowanie zbiorowego zaopatrzenia członków Stowarzyszenia w środki
pomocne w prowadzeniu pasiek oraz w leki do zwalczania chorób pszczelich,
sprzęt pasieczny, matki pszczele, przeprowadzanie badania miodu oraz szkoleń dla
pszczelarzy,
k) wsparcie w organizacji obrotu miodem i produktami pszczelimi,
l) prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na
działalność statutową.
7) Działalność bieżąca:
a) pozyskiwanie środków na działalność statutową, z uwzględnieniem możliwości
prowadzenia przez stowarzyszenie działalności gospodarczej,
b) współpraca z organami administracji publicznej oraz organizacjami w celu realizacji
założeń statutowych.
3. Przekazane Darowizny będą wykorzystane przez Obdarowanego wyłącznie na cele
wskazane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
4. Obdarowany będzie rozliczał otrzymane Darowizny zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, publikując dodatkowo coroczne raporty z otrzymanych Darowizn.
5. Dokonując Darowizny Darczyńca akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu
wyrażając jednocześnie zgodę na kontakt Obdarowanego z Darczyńcą za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Zgoda na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej może być
przez Darczyńcę wycofana w każdym czasie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z
subskrypcji, dostępny w stopce każdej przesłanej wiadomości.
§ 3.
Zasady przekazania darowizny
1. Darczyńca w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania z modułu do
przekazania Darowizny zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z modułu do przekazania Darowizny, Darczyńca
zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego
postanowienia.
3. Darowizny udziela się w formie pieniężnej w złotych polskich.
4. Darowizna może zostać przekazana przez Darczyńcę za pomocą:
1) przelewu elektronicznego lub karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) za
pośrednictwem operatora płatniczego,
2) przelewu tradycyjnego na konto Obdarowanego o nr.: 44 9164 1018 2002 2000 7449 0007.
5. Darowizny można przekazywać Obdarowanemu 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
6. Przekazywanie Darowizny może mieć charakter jednorazowy oraz cykliczny (miesięczny,
kwartalny lub roczny) w zależności od wyboru dokonanego przez Darczyńcy.
7. Przekazanie Darowizny na cele wskazane w § 2 ust 1 niniejszego Regulaminu odbywa się
za pośrednictwem operatora płatności wskazanego przez Obdarowanego.
8. Darczyńca decydując się na wpłaty darowizny za pośrednictwem operatora płatności oraz
wybierając określony pakiet wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez
operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości
opłaty za pakiet. Opłata będzie pobierana przez operatora płatności raz w miesiącu,
kwartalnie, rocznie.
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9. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i
zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez operatora
płatności. Operator płatności pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzia
umożliwiające przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora za
pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Obdarowanego.
10. Szczegóły dotyczące realizacji płatności za pośrednictwem operatora płatności dostępne są
na stronie internetowej wybranego operatora płatności.
11. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem Darowizny na rzecz
Obdarowanego, Darczyńca może zgłosić ten fakt Obdarowanemu lub operatorowi
płatności.
12. Darczyńca może zgłosić reklamację do operatora płatności, jeżeli usługi przewidziane w
regulaminie operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z
jego postanowieniami.
§ 4.
Ochrona Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych Darczyńców przetwarzanych w procesie
przekazania Darowizny i w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest:
Stowarzyszenie „Pro Regione” z siedzibą w (36-016) Chmielnik 245 wpisane do rejestru
stowarzyszeń i przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270577, NIP:
8133487258, REGON: 180197589.
2. Obdarowany przetwarza dane osobowe Darczyńców w celu rozliczenia przekazanej
Darowizny i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz kontaktu za pośrednictwem
poczty elektronicznej z Darczyńcą. Zgromadzone przez Obdarowanego dane osobowe są
przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody
wyrażonej przez Darczyńcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Darczyńca przekazuje swoje dane osobowe Obdarowanemu dobrowolnie, z tym jednak
zastrzeżeniem, że niepodanie, określonych danych w procesie przekazania Darowizny
uniemożliwi jej skuteczne przekazanie.
4. Każdy kto przekaże Obdarowanemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia
zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne
z prawem.
5. Obdarowany zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru.
Obdarowany może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Darczyńca naruszył
obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do
wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Darczyńcy lub w przypadku,
gdy przetwarzanie danych jest konieczne w zakresie dochodzenia roszczeń przez
Obdarowanego lub Darczyńcę.
6. Obdarowany chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu
zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby
nieupoważnione.
7. Obdarowany przekazuje dane osobowe Darczyńcy wybranemu operatorowi płatności w
zakresie niezbędnym do realizacji tej płatności.
8. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w osobnym
dokumencie występującym pod nazwą: „Polityka Prywatności” dostępnym na Stronie
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internetowej https://takdlapszczol.pl. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim
szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Obdarowanego w
tym podstawy, cele i zakres zbieranych danych osobowych.
9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
przez Obdarowanego, Darczyńca powinien kierować na adres: info@proregione.org z
dopiskiem „Dane Osobowe”.
§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Jeżeli okazałoby się, że jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostałaby uznana za
nieważną, bezskuteczną lub niemożliwą do wykonania, albo też została za taką uznana
mocą decyzji organu administracji lub orzeczenia sądowego, lub zmianie uległ stan prawny
albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie Regulaminu w określonej
części, to pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy i nie narusza to jej skuteczności i
ważności, zaś Strony kierując się dobrą wolą i celami Regulaminu mogą negocjować
postanowienia zastępcze nadające się do wykonania.
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Obdarowanym, a Darczyńcą, zostają poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Obdarowanego.
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem: https://takdlapszczol.pl/
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, a także inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.
6. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez
Obdarowanego, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od dnia udostępnienia ich na stronie
https://takdlapszczol.pl/.
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