
Regulamin dokonywania darowizn na rzecz Fundacji Nowe Projekty  
za pośrednictwem serwisu internetowego noweprojekty.org 

§ 1 
Słownik 

1. Fundacja – oznacza Fundację Nowe Projekty z siedzibą w Gdańsku, ul. Pilotów 
14B/33. 

2. Darczyńca – osoba wpłacająca darowizny na działalność Fundacji za 
pośrednictwem Serwisu 

3. Serwis – oznacza serwis „noweprojekty.org” prowadzony przez Fundację. 
4. Formularz – oznacza formularz internetowy, przy pomocy którego Darczyńca 

może zadeklarować dokonanie darowizny. 
5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. 
6. Wirtualna cegiełka – oznacza formę podziękowania za dokonanie darowizny na 

rzecz Fundacji Nowe Projekty. 
 § 2 

Celem Serwisu jest umożliwienie Darczyńcom wpłaty środków przeznaczonych na 
finansowanie działalności Fundacji.  Wszystkie wpłaty dokonywane za 
pośrednictwem Serwisu będą przeznaczone w całości na działalność statutową 
Fundacji. 

§ 3 
Wszelkie wpłaty są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 4 
Wirtualne cegiełki na stronie stanowią wyraz podziękowania przez Fundację za 
dokonane darowizny i mają postać wyłącznie wirtualną, nie fizyczną. Celem Serwisu 
nie jest wprowadzanie do obrotu towarów handlowych.   Wykorzystywanie Serwisu 
do celu sprzedaży jakichkolwiek towarów jest niedopuszczalne. 

§ 5 
Wpłaty darowizn za pomocą serwisu nowe projekty.org można dokonywać w 
następujących formach: 

 Darowizny finansowej w postaci płatności online za pośrednictwem serwisu 
„tpay.com” 

 Zakupu dowolnej ilości wirtualnych cegiełek o nominałach 10,20,50 i 100 zł, 
realizowanego poprzez płatność online w serwisie „tpay.com”. 

 Przelewu z zagranicy lub kartą kredytową, realizowanego za pośrednictwem 
serwisy „PayPal”. 

 
 



§ 6 
W przypadku zakupu wirtualnej cegiełki za pośrednictwem strony „noweprojekty.org”, 
Darczyńcy przesłana zostanie wirtualna cegiełka w postaci podziękowania za 
udzieloną darowiznę.  

§ 7 
 

Wszelkie materiały oraz zdjęcia zawarte na stronach noweprojekty.org chronione są 
prawem autorskim. Kopiowanie, wykorzystywanie tych danych do jakichkolwiek 
celów jest zabronione. 

§ 8 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
informujemy, że dane osobowe Darczyńców są przechowywane w sposób 
uniemożliwiający dostęp osobom trzecim i mają charakter poufny. Informujemy, że 
dane osobowe pozyskiwane są oraz przetwarzane wyłącznie w celu przesłania 
podziękowań i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub 
wykorzystywane. Zgodnie z w/w. ustawą darczyńca ma prawo do wglądu w swoje 
dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich 
wykorzystywania. 

§ 9 
Osoby niepełnoletnie nie mogą wysyłać żadnych informacji, składać deklaracji na 
stronie  noweprojekty.org bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub prawnych 
opiekunów. 

§ 10 
W przydatku jakichkolwiek zmian zasad działania Serwisu Fundacja  zastrzega sobie 
prawo do wprowadzenia stosownych zmian w treści regulaminu. 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie stosuje się odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 888 kc. 

§ 12 
Złożenie deklaracji jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią 
Regulaminu oraz akceptacją wszelkich zasad w nim opisanych.  
 

 

 

 

 

 


