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REGULAMIN DOTYCZĄCY DAROWIZN ONLINE 

PRZEKAZYWANYCH ZA POMOCĄ POLSKIEMAKI.ORG 

POPRZEZ POŚREDNIKA CASHBILL S.A. 

NA RZECZ FUNDACJI „POLSKIE MAKI” 

 

1. Strona internetowa PolskieMaki.org jest prowadzona przez Fundację „Polskie Maki”, 

ul. Modlińska 7, 05-135 WIELISZEW, KRS 0000698336, REGON 368479003, NIP 5361930823 

2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn online poprzez serwis 

pośrednika finansowego CashBill S.A., ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, NIP: 6292410801, 

REGON: 241048572, KRS: 0000323297, zwany dalej „Serwis CashBill” 

3. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą. 

4. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Fundacja „Polskie Maki” nie 

odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu CashBill. 

5. Serwis CashBill umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Fundacji 

„Polskie Maki” wyłącznie z przeznaczeniem na realizację celów statutowych fundacji.  

6. Przekierowanie do serwisu CashBill następuje poprzez wybór i kliknięcie na stronie 

PolskieMaki.org odpowiedniego przycisku z kwotą darowizny lub wprowadzenie własnej 

kwoty darowizny i zatwierdzenie jej przyciskiem „OK.  

7. Wskazanie kwoty darowizny i przejście do serwisu CashBill jest jednoznaczne 

z wyrażeniem akceptacji niniejszego regulaminu przez Darczyńcę.  

8. Wpłaty darowizn online są obsługiwane za pomocą przelewów elektronicznych, płatności 

BLIK oraz płatności kartami. 

9. Administratorem danych podawanych w ramach usługi płatności online jest CashBill S.A. 

10. Fundacja „Polskie Maki” nie przetwarza danych osobowych podawanych podczas procesu 

realizacji płatności w ramach darowizny na cele statutowe organizacji kanałem 

udostępnionym przez CashBill S.A. Oznacza to, że darowizny dokonane tym kanałem mają są 

anonimowe z perspektywy Fundacji „Polskie Maki” do czasu powiadomienia fundacji poprzez 

email o fakcie dokonania darowizny z oznaczeniem precyzyjnej daty, godziny i kwoty 

darowizny. 

11. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwanego RODO, co oznacza, że 

przetwarzanie danych podanych przy dokonywaniu wpłaty darowizny poprzez Serwis CashBill 

niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora. 



12. Dokumenty dotyczące Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz zasady Przetwarzania 

Danych Osobowych są dostępne na stronie https://www.cashbill.pl/pobierz/dokumenty/ 

13. Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Państwu następujące prawa:  

a) prawo dostępu do treści danych w siedzibie administratora, 

b) prawo sprostowania danych osobowych, 

c) prawo do przenoszenia danych, jeżeli jest to technicznie możliwe, 

d) prawo do usunięcia danych, jeżeli są podstawy prawne, 

e) prawo do ograniczonego przetwarzania,  

Wyżej wymienione prawa realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres 

e-mail kontakt@cashbill.pl lub pocztą tradycyjną na adres CashBill S.A., ul. Sobieskiego 2, 40-

082 Katowice; 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które można 

kierować na adres 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych CashBill S.A., stosuje 

odpowiednie rodzaje zabezpieczeń. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

15. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi dokonanie wpłaty 

darowizny poprzez system Cashbill.  

16. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych w celu realizacji tej płatności. 

17. W przypadku odmowy chęci podania w/w danych, darowiznę można przekazać 

przelewem na konto fundacji. 

18. Fundacja „Polskie Maki” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu 

w każdej chwili z ważnych przyczyn. 

19. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie i obowiązują do 

czasu zmiany regulaminu. 

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie 

przepisy prawne, w szczególności, kodeks cywilny. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy 

miejscowo i rzeczowo dla siedziby Fundacji „Polskie Maki”. 

 

 

 

 


