
REGULAMIN ZAKUPU CEGIEŁKI  

„WSPIERAMY DZIECI W MOMBASIE” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady zakupu cegiełek charytatywnych        

„Wspieramy Dzieci w Mombasie” - Stowarzyszenia Daleko Więcej (dalej         

Stowarzyszenie). 

2. Cegiełka ma charakter charytatywny, a przychód uzyskany z jej sprzedaży oznacza           

darowiznę, która przekazana zostanie na wsparcie HERO’S AIC ACADEMY SHANZU          

P.O. BOX 10102 BAMBURI, MOMBASA - KENYA. 

3. Sprzedaż cegiełki nie jest zbiórką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca             

2014 r. (Dz.U.2019.756 ze zm.) o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. 

4. Cegiełka ma charakter symboliczny i nie posiada wartości materialnej, stanowiąc          

elektroniczny imienny certyfikat z podziękowaniami. Cegiełkę można zakupić jedynie        

w formie elektronicznej. Cegiełki „Wspieramy Dzieci w Mombasie” są imienne i           

ewidencjonowane, zawierają także informację o wartości udzielonego wsparcia. 

 

II. Cegiełki „Wspieramy Dzieci w Mombasie” 

 

1. Cegiełkę można nabyć w każdym czasie poprzez wypełnienie formularza wsparcia          

oraz poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Stowarzyszenia: 96 1750           
0012 0000 0000 3112 1213. W tytule przelewu należy wpisać: Darowizna na rzecz             

akcji „Wspieramy Dzieci w Mombasie” – Cegiełka.  

2. Nabywcą Cegiełki może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do          

czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca        

osobowości prawnej, która dokonuje przekazania środków pieniężnych w złotych         

polskich na rzecz Stowarzyszenia.  

3. Cegiełki można nabyć w dowolnej ilości.  

4. Nabywca Cegiełki samodzielnie określa jej wartość. Wszelkie środki uzyskane ze          

sprzedaży Cegiełek przekazane zostaną na zorganizowanie akcji pomocy na rzecz          

kenijskiej Organizacji HERO’S AIC ACADEMY SHANZU – która zapewnia wyżywienie          

dzieciom i młodzieży znajdujących się pod jej opieką. Więcej informacji na temat            

działalności Organizacji można uzyskać na stronie: https://www.herosacademy.org/       

oraz  https://www.facebook.com/herosacademyshanzu/ 

5. Każdemu Nabywcy Cegiełki, który dokona wpłaty w kwocie 100,00 zł (sto złotych            

00/100) bądź więcej, Stowarzyszenie przekaże plakat autorstwa Marty Ruszkowskiej,         

członkini Stowarzyszenia – będącej jednocześnie inicjatorką akcji „Wspieramy Dzieci         

w Mombasie”, która zrzekła się w całości wynagrodzenia za swą pracę. 

6. Odbiór plakatów, o których mowa w ust. 5, możliwy jest: 

1) osobiście w punktach (po wcześniejszym umówieniu terminu): 

a) Stowarzyszenie Daleko Więcej 

https://www.herosacademy.org/
https://www.facebook.com/herosacademyshanzu/


ul. Berka Joselewicza 28, 31-031 Kraków 

poniedziałek – piątek w godzinach od 10:00 do 14:00 

tel. 12 265 65 53; 

b) Klub Rodziców Bronowice 

Os. Wizjonerów 2, Kraków 

poniedziałek od 14:00 do 19:00 oraz wtorek – piątek od 9:00 do 14:00 

tel. 12 265 65 53; 

2) wysyłkowo na adres darczyńcy podany w formularzu. Wysyłka nastąpi w          

terminie do 7 dni od daty zaksięgowania darowizny na rachunku.  

 

III. Dodatkowa informacja 

 

1. Każdy Nabywca Cegiełki „Wspieramy Dzieci w Mombasie” przekazuje darowiznę na          

rzecz akcji, która swym zakresem mieści się w celach pożytku publicznego, stąd            

możliwe jest skorzystanie z ulgi podatkowej, polegającej na odliczeniu przez          

podatnika od dochodu wartości dokonanej darowizny.  

2. Dla odliczenia kwoty darowizny wystarczające jest potwierdzenie przelewu        

(wygenerowane w banku bądź potwierdzenie przekazu pocztowego). 

3. Więcej informacji dotyczących sposobu odliczenia darowizny – znaleźć można na          

stronie: 

http://www.kis.gov.pl/documents/6609173/7571635/odliczenie+darowizn.pdf  

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Zakup Cegiełki nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług           

(VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.  

2. Cegiełka w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa – nie jest elektronicznym          

instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą ani bonem płatniczym. 

3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu         

wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili zamieszczenia ich na stronie             

internetowej Stowarzyszenia.  

4. Sprzedaż Cegiełek zaplanowana została w okresie od 28.10.2019 do 15.12.2019,          

przy czym Stowarzyszenie uwzględniając stopień zainteresowania akcją zastrzega        

sobie prawo jej wydłużenia.  

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.10.2019.  

 

V. Dane osobowe 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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          

http://www.kis.gov.pl/documents/6609173/7571635/odliczenie+darowizn.pdf


dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO - (Dz. Urz. UE            

L119/1) Stowarzyszenie informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych Nabywcy Cegiełki (dalej Darczyńcy)       

pozyskanych w drodze darowizny oraz związanych z przekazaniem Cegiełki i/lub          

plakatu jest Stowarzyszenie Daleko Więcej z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka            

Joselewicza 28 (kod pocztowy 31-031) wpisane do rejestru stowarzyszeń         

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000423202, posiadające NIP:         

6793085186, kontakt e-mail pod adresem: kontakt@dalekowiecej.pl, 

2) dane osobowe Darczyńcy przetwarzane będą w Stowarzyszeniu w związku         

z otrzymaną darowizną przy realizacji zadań statutowych oraz wypełnianiu        

innych z tym związanych obowiązków prawnych Stowarzyszenia. Dla tych celów          

dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania       

Stowarzyszenia. 

3) zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie oraz przyjętą w Stowarzyszeniu          

praktyką, za zgodą Darczyńcy, w ramach swojej wdzięczności wobec Darczyńców,          

przetwarza dane osobowe Darczyńcy również w celu przesyłania podziękowań.         

Dane osobowe są przetwarzane w tym celu do czasu wycofania przez Darczyńcę            

zgody. Darczyńcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie,         

w dowolnej formie, także za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na         

powyższy adres e-mail. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność          

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej         

cofnięciem, 

4) Darczyńcy przysługuje również prawo żądania dostępu do danych osobowych         

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania        

przeniesienia danych, 

5) na działania Stowarzyszenia w zakresie przetwarzania danych osobowych        

przysługuje Darczyńcy skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,         

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

6) w stosunku do danych osobowych Darczyńcy nie są podejmowane czynności         

polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.        

Dane te nie są także przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji           

międzynarodowej, 

7) dane osobowe Darczyńcy mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi          

Stowarzyszenie współpracuje (odbiorcy) w zakresie usług informatycznych,       

serwisowych, transportowych, internetowych, księgowych i prawnych, a innym        

wyłącznie, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie        

obowiązującego prawa. 

 

 

mailto:kontakt@dalekowiecej.pl

