Regulamin Siepomaga.pl dla Organizacji

Pełna treść Regulaminu
§ 1 [Definicje]
1.

Witamy!

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia pisane wielką literą mają Jesteśmy Fundacją Siepomaga. Niesiemy
osobom potrzebującym. Ten
znaczenie nadane im w § 1 Regulaminu Portalu Siepomaga.pl, o ile w ust. 2 pomoc
poniżej nie nadano im odmiennego znaczenia.

2.

Krótkie wyjaśnienia

regulamin określa, jak współdziałamy z

(np.
fundacjami
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia pisane wielką literą mają Organizacjami
stowarzyszeniami
obecnymi
następujące znaczenie:
2.1.

i
w

Regulamin — niniejszy dokument “Regulamin Siepomaga.pl dla Siepomaga.pl).
Organizacji” określający szczegółowe prawa i obowiązki Organizacji

oraz skorelowane z nimi prawa i obowiązki Fundacji związane z Definicje najważniejszych pojęć znajdziesz
w Regulaminie Portalu Siepomaga.pl.
korzystaniem z Portalu przez Organizacje,
2.2.

Regulamin Portalu Siepomaga.pl — dokument określający w Zwróć uwagę na to, jakie podmioty
szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z określamy jako Organizacje, a także na
Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki obowiązki Organizacji i sprawy związane z
Darowiznami
w
ramach
Zbiórek
Fundacji.
organizowanych przy Pomocy Organizacji.

§ 2 [Postanowienia Ogólne]
1.

Postanowienia

Regulaminu

mają

zastosowanie

wyłącznie

do

Użytkowników, którzy ubiegają się o status Organizacji, taki status
posiadają lub taki status posiadali w okresie obowiązywania Regulaminu.
2.

W stosunkach pomiędzy Fundacją a Organizacjami w pierwszej kolejności
znajdują

zastosowanie

postanowienia

Regulaminu,

a

w

sprawach

nieuregulowanych w Regulaminie postanowienia Regulaminu Portalu
Siepomaga.pl.
§ 3 [Organizacja — rejestracja]
1.

Fundacja umożliwia Organizacjom korzystanie z funkcjonalności Portalu Aby uzyskać uzyskać status Organizacji
wyłącznie po dokonaniu rejestracji w Portalu, w tym przeprowadzeniu musisz:
przez Fundację formalnej weryfikacji wiarygodności Organizacji, o jakiej
mowa w ust. 3 poniżej.

2.

Podmiot, który ubiega się o rejestrację w Portalu, wypełnia formularz
rejestracyjny, w tym akceptuje Regulamin oraz Regulamin Portalu
Siepomaga.pl.

3.

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza, o jakim mowa w ust.
2 powyżej, Fundacja dokonuje weryfikacji danych podmiotu i osoby
reprezentującej ten podmiot. Fundacja w szczególności: (1) weryfikuje
rachunek bankowy wskazany przez ten podmiot [za pomocą kontrolnego

1) wypełnić formularz rejestracyjny
2) zaakceptować

Regulamin

oraz

Regulamin Portalu Siepomaga.pl,
3) pozytywnie

przejść

naszą

weryfikację,
4) otrzymać
obecności

naszą
na

aprobatę
Siepomaga.pl

charakterze Organizacji.

dla
w

przelewu wykonanego przez podmiot ubiegający się o rejestrację w Portalu W trakcie weryfikacji, poprosimy Cię o
(na kwotę i rachunek wskazany przez Fundację) lub mechanizmu AIS wykonanie przelewu kontrolnego celem
(Account Information Service)], (2) może skontaktować się z podmiotem potwierdzenia numeru rachunku. Możemy
ubiegającym się o rejestrację w celu uzyskania dodatkowych informacji lub również zweryfikować Twoją tożsamość
dokumentów, w tym upoważnienia (pełnomocnictwa) dla osoby działającej jako reprezentanta Organizacji.
w imieniu danego podmiotu, której upoważnienie nie wynika z danych
ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, (3) przy pomocy w
szczególności usługi “mojeID” weryfikuje tożsamość osoby reprezentującej
dany podmiot.
4.

Rejestracja w Portalu jest możliwa wyłącznie po pozytywnej, formalnej
weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację w charakterze
Organizacji, o jakiej mowa w ust. 3 powyżej.

5.

Fundacja może odmówić rejestracji w Portalu z ważnych powodów, w Mamy swobodę w zakresie nadawania
szczególności w przypadku uzyskania informacji o sprzecznej z prawem lub statusu Organizacji.
dobrymi obyczajami działalności danego podmiotu, lub członka jego
organu, a także z innych powodów, według uznania Fundacji, bez podania
przyczyny. Fundacja ma pełną swobodę w zakresie podejmowania decyzji o
nadaniu statusu Organizacji.

6.

Podmiot, który ubiega się o rejestrację w Portalu jako Organizacja, jest Uzyskasz status Organizacji z chwilą, gdy
informowany o decyzji Fundacji w zakresie rejestracji. Z chwilą otrzymasz e-maila z informacją o
poinformowania o pozytywnej decyzji, dochodzi do zawarcia umowy dołączeniu Twojej organizacji do grona
pomiędzy Fundacją a Organizacją.

Organizacji na Siepomaga.pl.

7.

W przypadku zamieszczenia w Portalu jakichkolwiek materiałów przez Tutaj

mówimy

więcej

o

licencjach

i

Organizację, Organizacja udziela Fundacji nieodpłatnej, niewyłącznej i zezwoleniach udzielanych nam w związku
nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, z prawem do udzielania z

zamieszczanymi

dalszych licencji (tzw. sublicencji), na korzystanie z tych materiałów, w tym materiałami
w szczególności fotografii, nazw, znaków towarowych Organizacji i jej materiałów
innych oznaczeń odróżniających, w celach organizowania zbiórek funduszy organizacji

w

przez

Portalu,

korzystamy

Organizacje

z

których
w

zbiórek

to

celach
funduszy,

(fundraising), rozpowszechniania informacji o Portalu lub działalności rozpowszechniania informacji o Portalu lub
statutowej Fundacji, w dowolny sposób, w tym w dowolnych mediach, a o naszej działalności statutowej.
także udziela nieodpłatnego zezwolenia na tworzenie, korzystanie i
rozporządzanie opracowaniami tych materiałów, w tym po ich obróbce
graficznej, w celu, o jakim mowa powyżej. Organizacja udostępniając
Fundacji

jakiekolwiek materiały, w tym zamieszczając je w Portalu,

oświadcza, że dysponuje pełnią praw umożliwiających udzielenie Fundacji
licencji i zezwoleń w granicach określonych w niniejszym ustępie, oraz
oświadcza, że zarówno te materiały, jak i samo ich zamieszczenie przez
Organizację, nie naruszają praw przysługujących osobom trzecim, w tym w
szczególności praw autorskich i pokrewnych lub dóbr osobistych, oraz że
według jej najlepszej wiedzy nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które
mogłyby narazić Fundację na odpowiedzialność wobec osób trzecich.
8.

Organizacja wyraża zgodę na informowanie przez Fundację o fakcie
korzystania przez Organizację z Portalu także przy użyciu znaków
towarowych i innych oznaczeń Organizacji, w tym obok oznaczeń
odróżniających innych Organizacji.

Pamiętaj, że zamieszczając w Siepomaga.pl
treści i inne materiały, np, zdjęcia, lub
przekazując je nam do publikacji, musisz
zadbać

o

posiadanie

odpowiednich

uprawnień do rozporządzania nimi, w
szczególności do ich publicznej prezentacji
w Siepomaga.pl.Jeśli zmieniły się dane
Twojej

Organizacji,

poinformuj

nas

niezwłocznie o tym przez Konto, drogą
e-mailową lub telefonicznie.

9.

Organizacja zobowiązana jest do informowania Fundacji, w formie
dokumentowej pod rygorem nieważności, o wszelkich zmianach danych
zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym, w tym w szczególności
danych kontaktowych, niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian, jednak nie
później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni od dnia zaistnienia zmiany.

§ 4 [Dostępne funkcjonalności Portalu]
1.

Fundacja umożliwia Organizacjom korzystanie z Portalu w następujący
sposób:
1.1.

zamieszczenie w Portalu opisu ich działalności oraz danych
identyfikacyjnych;

1.2.

Tutaj

wskazujemy

funkcjonalności

najważniejsze

Portalu,

które

udostępniamy Organizacjom.

zgłaszanie informacji i materiałów niezbędnych do zorganizowania
przez Fundację Zbiórki;

2.

1.3.

zgłaszanie woli otrzymania darowizny od Fundacji;

1.4.

korzystanie z narzędzi umożliwiających kontakt z Fundacją.

Fundacja umożliwia Organizacjom, które nie są wpisane do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także tym,
których statutowym celem działalności ujawnionym we właściwym
rejestrze sądowym Krajowego Rejestru Sądowego nie jest między innymi,
pomoc społeczna, współdziałanie wyłącznie przy organizacji Zbiórek na
cele statutowe Organizacji w ogólności i Kampanii.

Wskazane tutaj Organizacje mogą z nami
współdziałać tylko przy organizacji Zbiórek
na własne cele statutowe, tzn. nie mają
możliwości utworzenia Zbiórki na rzecz
swojego Podopiecznego.

3.

Fundacja udostępnia Organizacji widgety do wykorzystania na stronach
internetowych. Przy czym widgety udostępniane są takimi, jakimi są, a Nie zmieniaj udostępnianych przez nas
Fundacja nie gwarantuje ich prawidłowego działania. Zabronione jest widgetów.
jakiekolwiek modyfikowanie kodu widgetów lub łączenie widgetów z
treściami, o jakich mowa w § 3 ust. 2-5 Regulaminu Portalu Siepomaga.pl. Funkcjonalności
Implementacja widgetu pozostaje po stronie Organizacji.

4.

Korzystanie z funkcjonalności Portalu

Portalu

udostępniamy

bezpłatnie, a Organizacja sama decyduje,

jest dla Organizacji dobrowolne i czy będzie z nich korzystać.

bezpłatne.
§ 5 [Kampanie — postanowienia szczegółowe]
1.

Zapoznaj się z definicją Kampanii zawartą
Fundacja, jeżeli uzna to za zasadne, może, w tym również z własnej w Regulaminie Portalu Siepomaga.pl.
inicjatywy, założyć Kampanię na dowolny cel, także taką, z której Darowizny
zostaną,

zgodnie

z

odpowiednimi

postanowieniami

Regulaminu,

przeznaczone na realizację celów mieszczących się w celach statutowych
Organizacji. Taka Kampania również stanowi “Zbiórkę prowadzoną przy
pomocy Organizacji” w rozumieniu postanowień Regulaminu i Regulaminu
Portalu Siepomaga.pl.
2.

W przypadku gdy założona przez Fundację Kampania ma na celu wsparcie
celów statutowych danej Organizacji, Fundacja może założyć Kampanię Jeśli zadecydujemy o samodzielnym
przy użyciu materiałów udostępnionych przez Organizację w Portalu, w tym założeniu Kampanii, poinformujemy o tym
w szczególności jej logo. Fundacja informuje Organizację o założeniu Twoją organizację, np. poprzez wiadomość
Kampanii. Przy czym przez poinformowanie rozumieć należy przesłanie e-mail.

wiadomości

email

lub

innej

wiadomości

z

zachowaniem

formy

dokumentowej.
§ 6 [Przekazanie darowizny na rzecz Organizacji]
1.

Organizacja jest uprawniona wystąpić do Fundacji o przekazanie, tytułem Twoja Organizacja może wnioskować do
darowizny, środków pieniężnych zgromadzonych w ramach Zbiórki nas o wypłatę środków pieniężnych
prowadzonej przy pomocy tej Organizacji. Środki pieniężne stanowią zebranych w ramach zbiórki. Z chwilą
własność Fundacji, do chwili ich zapłaty tytułem darowizny na rzecz przekazania środków Twoja Organizacja
Organizacji. Fundacja zastrzega, że uruchomienie Zbiórki może uzależnić od staje się ich dysponentem.
przedstawienia przez Organizację i akceptacji przez Fundację kosztorysu
dotyczącego kosztów realizacji Celu Zbiórki (w tym w szczególności
kosztów leczenia lub zakupu leków) sporządzonego przez podmiot, który Przed uruchomieniem zbiórki możemy
zgodnie ze wskazaniem Organizacji ma realizować Cel Zbiórki (tj. w poprosić Twoją Organizację o kosztorys.
szczególności przeprowadzić leczenie lub sprzedać lek). W przypadku Chcemy mieć możliwość zapoznania się z
konieczności zmiany kosztorysu, Organizacja zobowiązuje się przedstawić nim lub jego akceptacji. Chcemy też być
Fundacji projekt zmian do akceptacji. Brak przedłożenia projektu zmian albo informowani o zmianach kosztorysu i mieć
brak akceptacji zmian kosztorysu może skutkować odmową wypłaty możliwość ich akceptacji.
darowizny na rzecz Organizacji. Fundacja może odmówić akceptacji zmian
kosztorysu.

2.

Kwota darowizny na rzecz Organizacji może być pomniejszona w Przekazaną kwotę możemy pomniejszyć w
szczególności o sumę Darowizn:
sytuacji, w której musimy zwrócić
2.1.

co do których Fundacja dokonała ich zwrotu Użytkownikom, lub

darowiznę

darczyńcy

lub

ją

czasowo

2.2.

zabezpieczonych przez Fundację na poczet ewentualnego zwrotu, zatrzymać.
lub

2.3.

których z innych powodów Fundacja nie może przeznaczyć na
realizację celów statutowych.

3.

Z zastrzeżeniem postanowień § 7 Regulaminu, kwotę darowizny, o jakiej
mowa w ust. 1 powyżej, z wyłączeniem darowizny obejmującej środki
pieniężne

ze

Zbiórek

na

cele

statutowe

Organizacji,

Organizacja

zobowiązuje się wydatkować na realizację celu Zbiórki.
4.

Kwotę darowizny, o jakiej mowa w ust. 1, obejmującą środki pieniężne
pochodzące z Darowizn w ramach Zbiórki na cele statutowe Organizacji,
Organizacja zobowiązuje się wydatkować w całości na realizację celów
statutowych Organizacji.

5.

6% kwoty zgromadzonej w ramach każdej Zbiórki, a także każdej innej Standardowo

Organizacji

przekazujemy

kwoty przekazanej Fundacji tytułem darowizny, (o ile Fundacja nie 94% kwoty widocznej na publicznej stronie
postanowi w danym przypadku zmniejszyć lub, w szczególnym przypadku zbiórki,
darowizn

przekazanych

poza

Portalem,

zwiększyć

tej

a

pozostałe

6%

Fundacja

wartości) z przeznacza na cele statutowe.

zaokrągleniem do pełnych groszy zgodnie z regułami zaokrąglania liczb
dziesiętnych, stanowi kwotę, jaką Fundacja przeznacza na realizację celów
statutowych, w tym w szczególności na pokrycie kosztów związanych z
prowadzeniem Zbiórek, a także utrzymanie Portalu.
6.

Przekazanie darowizny Organizacji następuje w terminie 4 dni roboczych od Żeby

otrzymać

darowiznę

wybierz

dnia zgłoszenia przez Organizację woli otrzymania darowizny (wyłącznie w odpowiednią opcję w Portalu. Przelew
ramach funkcjonalności Portalu).

W odniesieniu do Zbiórek na rzecz zostanie

wykonany

w

ciągu

4

dni

Podopiecznych

Organizacji,

przekazanie

darowizny

następuje

pod roboczych.

warunkiem złożenia przez Organizację odpowiednich oświadczeń (o treści
określonej w Portalu). Organizacja, zobowiązuje się nie składać fałszywych
oświadczeń, o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym.
7.

Przekazanie darowizny jest możliwe wyłącznie w formie przelewu na
rachunek bankowy Organizacji uprzednio zweryfikowany przez Fundację.

8.

Fundacja może nie przekazać Organizacji darowizny, jeżeli:
8.1.

Wyjątkowo możemy odmówić przekazania

realizacja Celu Zbiórki jest, w ocenie Fundacji, w szczególności w Twojej Organizacji środków. Dowiedz się,
świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki i techniki, kiedy może to nastąpić.
niemożliwa;

8.2.

lub

Ważne (!) - poinformuj nas, jeśli cel zbiórki

Organizacja zakończy działalność wskutek likwidacji lub uległ zmianie lub posiadasz informacje o

faktycznie zaprzestanie prowadzenia działalności (przez faktyczne tym, że jest on niemożliwy do osiągnięcia.
zaprzestanie prowadzenia działalności rozumie się w szczególności
brak odpowiedzi, w terminie 30 dni na trzecią z kolei próbę kontaktu
ze strony Fundacji, w formie wiadomości e-mail lub innej
wiadomości w formie dokumentowej),
8.3.

lub Organizacja utraci, w opinii Fundacji, wiarygodność konieczną do
prowadzenia działalności pożytku publicznego,

8.4.

lub jeżeli Fundacja poweźmie wiedzę o działaniach lub zaniechaniach
Organizacji, lub członka jej organu, które:
8.4.1.

noszą znamiona przestępstwa lub wykroczenia, lub
przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,

8.4.2.

lub w opinii Fundacji naruszają dobre imię, renomę lub
inne dobra osobiste Fundacji lub członków jej organów,
pracowników lub współpracowników,

8.5.

lub Organizacja nie przedłożyła projektu zmian kosztorysu, o jakim
mowa w pkt. 1 powyżej do akceptacji Fundacji lub Fundacja
odmówiła akceptacji zmian kosztorysu,

8.6.

lub jeżeli Organizacja w jakikolwiek sposób narusza postanowienia
Regulaminu albo Regulaminu Portalu Siepomaga.pl,

8.7.

lub umowa pomiędzy Fundacją a Organizacją ulegnie rozwiązaniu,

8.8.

lub Organizacja naruszyła lub narusza przepisy regulujące zasady
przetwarzania danych osobowych.

9.

W przypadkach, o jakich mowa w pkt. 8 powyżej, jeżeli Zbiórka Jeżeli odmówimy przekazania darowizny
prowadzona była, albo jest, na rzecz Podopiecznego Organizacji, Fundacja Organizacji,

dołożymy

starań,

by

dołoży starań, by nawiązać kontakt z Podopiecznym Organizacji i udzielić skontaktować się z Podopiecznym i udzielić
mu pomocy społecznej w ramach środków zgromadzonych w związku ze mu pomocy ze środków zgromadzonych w
Zbiórką i nieprzekazanych Organizacji w formie darowizny. W przypadku związku

ze

Zbiórką.

braku takiej możliwości, a także w przypadku pozostałych Zbiórek podopiecznym

Jeżeli

okaże

się

kontakt

z

niemożliwy,

prowadzonych przy pomocy Organizacji, Fundacja przeznaczy zgromadzone przeznaczymy zgromadzone w środki na
środki na realizację własnych celów statutowych.
10.

realizację innych ważnych celów.

Fundacja może nie przekazać darowizny bezpośrednio na rachunek
Organizacji, jeżeli uzna, że z uwagi na ochronę interesu Podopiecznego W niektórych przypadkach możemy przelać
Organizacji, Użytkownika lub Fundacji, w tym w szczególności z uwagi na środki bezpośrednio do podmiotu, który
konieczność zapewnienia właściwego, tj. zgodnego ze Statutem Fundacji świadczył

będzie

usługi

na

rzecz

wydatkowania środków pieniężnych, zasadnym jest przekazanie środków Potrzebującego.
bezpośrednio podmiotowi, który świadczył będzie usługi, w tym w
szczególności

świadczenia

o

charakterze

leczniczym

na

rzecz

Podopiecznego Organizacji, lub dokonywał będzie na jego rzecz sprzedaży
np. leków. W takiej sytuacji Fundacja poinformuje Organizację o podjętej
decyzji, a Organizacja niezwłocznie udostępni wskazane przez Fundację
dane niezbędne do realizacji decyzji Fundacji, w tym w szczególności
umożliwiające

kontakt

z

podmiotem,

o

jakim

mowa

w

zdaniu

poprzedzającym.
11.

Fundacja może uzależnić przekazanie darowizny Organizacji w całości albo Zawsze możemy poprosić Organizację o
w części, także od przedstawienia odpowiednich dokumentów, które przedstawienie
uprawdopodobnią w ocenie Fundacji, że środki pochodzące z darowizny potwierdzających

dokumentów
poniesione

lub

zostaną przeznaczone na realizację Celu Zbiórki. Dokumenty (w tym planowane wydatki.
kosztorysy, faktury, faktury proforma) powinny pochodzić od podmiotu,
który świadczył będzie usługi, w tym w szczególności świadczenia o
charakterze leczniczym na rzecz Podopiecznego Organizacji, lub dokonywał
będzie na jego rzecz sprzedaży leków.
§ 7 [Skutki braku możliwości zrealizowania Celu Zbiórki]
1.

Jeżeli realizacja Celu Zbiórki organizowanej przy pomocy Organizacji stanie

się obiektywnie niemożliwa (bez względu na przyczynę), w szczególności w Jeśli wiesz, że realizacja celu zbiórki stała
się niemożliwa, poinformuj nas szybko o
świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki i techniki:
tym i zastosuj się do naszych wskazówek.

1.1.

Organizacja zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w
terminie 3 dni od zaistnienia przyczyny, poinformować Fundację, za
pośrednictwem Konta lub w inny sposób z zachowaniem formy
dokumentowej,

o

niemożliwości

realizacji

Celu Zbiórki i jej

przyczynach,
1.2.

Organizacja zobowiązana jest zastosować się w pełni do wytycznych
Fundacji

w

zakresie

sposobu

wydatkowania

środków

zgromadzonych w ramach Zbiórki, w tym przekazanych tytułem
darowizny na rzecz Organizacji (Fundacja, formułując wytyczne,
może uwzględnić cele działalności Organizacji, w szczególności jej
cele statutowe, a także może wziąć pod uwagę sugestie Organizacji
co do sposobu wydatkowania środków);
1.3.

Fundacja, jeżeli zbiórka nie została jeszcze zakończona, może
(według własnego wyboru):
1.3.1.

wstrzymać przekazywanie Darowizn w ramach Zbiórki,

1.3.2.

zmienić Cel Zbiórki w porozumieniu z Organizacją,

1.3.3.

przeznaczyć zgromadzone i nieprzekazane Organizacji
tytułem darowizny środki, w całości lub w części, na inny
cel, w ramach realizacji celów statutowych Fundacji, w
tym w szczególności
zgromadzonych

zdecydować o przeznaczeniu

środków

pieniężnych

na

rzecz

Potrzebujących Organizacji lub innych osób, po zawarciu z

nimi

Porozumień

lub

na

realizację

innych

zadań

mieszczących się w ramach celów statutowych Fundacji.
Postanowienie ppkt. 1.3.3 powyżej znajduje zastosowanie także w
sytuacji, gdy Zbiórka została zakończona, ale zgromadzone środki nie
zostały, choćby w części, przekazane Organizacji.

§ 8 [Inne obowiązki Organizacji]
1.

Organizacja po zakończeniu Zbiórki jest zobowiązana przekazać Fundacji, w Prosimy o przesłanie informacji o efekcie
formie wskazanej przez Fundację, informację dotyczącą sposobu działań — będziemy chcieli je opublikować
wydatkowania przez Organizację środków pochodzących z darowizny jako rezultat zbiórki.
otrzymanej od Fundacji w związku ze Zbiórką, a także inne informacje
związane ze Zbiórką, o których przekazanie Fundacja zwróci się do
Organizacji. Przekazanie informacji następuje każdorazowo w terminie 7 dni
od dnia wydatkowaniaśrodków przez Organizację, a także w każdym czasie
na żądanie Fundacji.

2.

Informacje, o jakich mowa w ust. 1 powyżej, mogą zostać opublikowane w
Portalu jako rezultat Zbiórki.

3.

Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do
wydatkowania środków pochodzących z darowizny otrzymanej od Fundacji
w związku ze Zbiórką w czasie trwania Zbiórki.

§ 9 [Rozwiązanie umowy]
1.

Organizacja i Fundacja mogą rozwiązać umowę, bez względu na przyczynę,
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego.

2.

Fundacja może rozwiązać umowę w każdym czasie, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jeżeli Organizacja naruszyła postanowienia Regulaminu,
Regulaminu Portalu Siepomaga.pl albo, w opinii Fundacji, utraciła
wiarygodność konieczną do prowadzenia działalności pożytku publicznego.

3.

Pomimo rozwiązania umowy informacje o przeprowadzonych przez
Fundację przy pomocy Organizacji Zbiórkach będą nadal widoczne w
Portalu.

4.

Pomimo rozwiązania umowy, w mocy pozostają postanowienia § 3 ust. 7,
§ 7 i § 8 Regulaminu.

§ 10 [Zmiany Regulaminu]
1.

Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2.

Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone w Portalu na co najmniej
15 dni przed dniem wejścia w życie zmian.

3.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie oznaczonym w
ogłoszeniu, o jakim mowa w ust. 2 powyżej.

§ 11 [Postanowienia końcowe]
Pamiętaj,

że

krótkie

wyjaśnienia

1.

Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 5 września 2022 roku.

2.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu. Treść Regulaminu zamieszczone po prawej stronie mają
jedynie pomóc w zrozumieniu Regulaminu i
w pliku PDF do pobrania dostępna jest tutaj.

3.

Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks nie są wiążące. To Regulamin ma
decydujące znaczenie. W razie wątpliwości
cywilny.

4.

W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a zawsze możesz się z nami skontaktować.
postanowieniami

Regulaminu

Portalu

Siepomaga.pl

pierwszeństwo

stosowania mają postanowienia Regulaminu.
5.

Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Fundacją a
Organizacjami, będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Dziękujemy, że wytrwałeś z nami do końca!
Poznaniu.

