REGULAMIN
1. Strona internetowa www.fundacjaoriflame.pl jest prowadzona przez Fundację „Oriflame Polska”
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa
e-mail: biuro@fundacjaoriflame.pl

KRS: 0000146957
NIP: 522-24-94-488
REGON: 014999056
2. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.
3. Darowizny przekazywać można 24 godziny na dobę.
4. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja
przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Fundacji.
W przypadku płatności kartą liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji.
Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Fundacji o numerze 57 1050 0086
1000 0090 3005 1800 udostępniony Fundacji w ING Banku Śląskim,
b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
c) ePrzelew - Płacę z Inteligo, eurobank, płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z
Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew,
Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem,
Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank
S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.
Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez eCard S.A.
6. Jeżeli wystąpią problemu z przekazaniem darowizny prosimy kontaktować się z Fundacją pod
numerem telefonu 22 307 05 38.
7. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Darczyńca przy przekazywaniu darowizny udostępnia swoje
dane osobowe Fundacji i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Fundację. Darczyńca ma w każdej
chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

8. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może
być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części
regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i
stosowanie
tego
prawa
w
miejsce
zakwestionowanego
przepisu
regulaminu.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące
przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

