Regulamin Zbiórki „PAXMAN dla Szczecina”
Niniejsza zbiórka powstała z myślą o pacjentach (a w szczególności pacjentkach) onkologicznych, aby
stosowana wobec nich chemioterapia wywarła jak najmniejszy wpływ na ich wygląd, a przede wszystkim w
sposób maksymalny złagodzić wypadanie włosów w procesie leczenia onkologicznego, co ma dodatkowy
pozytywny wpływ na efekty leczenia wobec lepszego samopoczucia psychicznego pacjentów.
§1
Wykorzystane w Regulaminie definicje oznaczają:
1. „Fundacja OnkoCafe” – FUNDACJA ONKOCAFE – RAZEM LEPIEJ z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Ludwika Narbutta 65/71/114, wpisaną do rejestru przedsiębiorców i stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
pod
numerem
KRS:
0000504682,
NIP:
5213669451,
REGON: 47181772,
2. „Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady i warunki organizacji Zbiórki pieniężnej na
zakup sprzętu Paxman,
3. „Zbiórka” – kwestę ogłaszaną na stronie internetowej Fundacji Onkocafe www.onkocafe.pl oraz za
pośrednictwem mediów społecznościowych polegająca na zbiórce pieniędzy dokonywanych poprzez
wpłaty pieniężne na Konto Fundacji celem zakupu systemu Paxman. Zbiórka odbywa się pod nazwą
„Darowizna na zbiórkę PAXMAN dla Szczecina”. W ramach akcji promocyjnej Zbiórka może używać
także nazwy „Paxman dla Szczecina!”
4. „Cel Zbiórki”- cel na zakup z zebranych wpłat pieniężnych innowacyjnego systemu Paxman, który
poprzez chłodzenie skóry głowy zapobiega wypadaniu włosów u pacjentów poddawanych
chemioterapii w procesie leczenia onkologicznego.
5. „Darowizna” – dobrowolna wpłata pieniężna stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Darczyńcę na Konto Fundacji OnkoCafe na wskazany w
Zbiórce cel,
6. „Darczyńca” – osobę fizyczną lub osobę prawna dokonująca wpłaty pieniężnej na Konto Fundacji
OnkoCafe na wskazany w Zbiórce cel,
7. „Konto”- rachunek Fundacji OnkoCafe, którego numer dostępny jest w Regulaminie oraz opisie
Zbiórki na stronie internetowej Fundacji OnkoCafe, na który Darczyńcy dokonują wpłat pieniężnych
wraz ze wskazaniem Zbiórki (nazwy),
8. „Szpital SPSK nr. 2 w Szczecinie” - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Szczecinie(70-111), Al. Powstańców Wielkopolskich 72,
wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy SzczecinCentrum W Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000018427, NIP: 9551908958, REGON: 000288900.
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§2
Organizatorem Zbiórki jest Fundacja OnkoCafe z siedzibą w Warszawie.
Zbiórka odbywa się na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie.
Wpłaty od Darczyńców przeznaczone na Zbiórkę są dobrowolne.
Darczyńca przed dokonaniem wpłaty na Zbiórkę oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem
i akceptuje jego treść.
Cel zbiórki jest zgodny ze statutem Fundacji OnkoCafe.
Fundacja OnkoCafe oświadcza, że kwota i Cel Zbiórki zostały zweryfikowane na podstawie stosownej
dokumentacji.
§3
Dokonanie Darowizny odbywa się każdorazowo poprzez dokonanie wpłaty na Zbiórkę na Konto
Fundacji Onkocafe, prowadzonym przez Bank PKO BP o numerze:
59 1020 1068 0000 1002 0253 2166

2. Dokonując darowizny na Zbiórkę należy każdorazowo wskazać nazwę Zbiórki, wskazując w tytule
przelewu: „Darowizna na zbiórkę PAXMAN dla Szczecina”.
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§4
Realizacja Celu Zbiórki polega na zebraniu kwoty 129.903 zł.
Fundacja OnkoCafe przeznaczy zebraną podczas Zbiórki kwotę pieniędzy na zakup systemu Paxman,
który zostanie przekazany do Szpitala SPSK nr. 2 w Szczecinie.
Zebrana kwota pieniędzy zostanie pomniejszona o 6%, stanowiąc darowiznę na rzecz Fundacji
OnkoCafe.
Darowizna wskazana w ust. 3 stanowi darowiznę przeznaczaną na cele statutowe Fundacji OnkoCafe,
w tym organizację niniejszej Zbiórki.
W przypadku uzyskania z wpłat kwoty wyższej niż zakładany Cel zbiórki, pozostałe wpłaty zostaną
przeznaczone na zakup kolejnych systemów Paxman i przekazane do innych placówek medycznych
niż wskazana w Zbiórce lub przeznaczone na bieżące cele statutowe Fundacji Onkocafe .

§5
1. Zbiórka realizowana jest do czasu uzyskania celu Zbiórki, lecz nie dłużej niż do dnia 30.11.2020 roku.
2. Po zakończeniu Zbiórki oraz realizacji Celu Zbiórki, Fundacja OnkoCafe sporządzi sprawozdanie, które
zostanie zamieszone na stronie internetowej Fundacji OnkoCafe.
§6
1. Administratorem danych osobowych Darczyńcy będącego osobą fizyczną, wobec danych podanych w
związku realizacją wpłaty na Zbiórkę jest Fundacja OnkoCafe.
2. Darczyńca przyjmuje do wiadomości, iż wobec realizacji Darowizny, Fundacja OnkoCafe przetwarza
dane takie jak: numer konta Darczyńcy, imię i nazwisko Darczyńcy oraz adres Darczyńcy, konieczne, m.in.
do zidentyfikowania wpłaty.
3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji Darowizny.
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4. Darczyńca ma prawo do żądania od Fundacji OnkoCafe dostępu do jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu
każdej wyrażonej zgody w każdym czasie.
5. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są przez okres przedawnienia roszczeń związanych z
przetwarzaniem danych osobowych Darczyńcy.
6. Dane osobowe Darczyńcy nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe Darczyńcy będą przekazywane podmiotom współpracującym z Fundacją OnkoCafe
w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacji OnkoCafe.
8. Darczyńcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
§7
1. Regulamin obowiązuje od dn. 29.06.2020 r. do zakończenia zbiórki, nie dłużej niż do 30.11.2020 r.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji OnkoCafe: www.onkocafe.pl .
3. Fundacja OnkoCafe zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, o którym poinformuje Darczyńców z 7dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej Fundacji OnkoCafe.

Warszawa 29.06.2020
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