
 

 

Regulamin - Platformy - Jak się modlić  
określający m.in. zasady przekazywania darowizny poprzez platformę,  

zawierający najważniejsze informacje o Fundacji. 
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§ 1 DEFINICJE 
 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
Ofiarodawca – każdy podmiot zamawiający przedmiot na platformie. 
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego 
(definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.). 
Regulamin – niniejszy regulamin. 
Platforma – platforma internetowa "Jak się modlić" prowadzony przez Fundację pod adresem 
https://www.langustanapalmie.pl/jaksiemodlic 
Fundacja – Niezła Fundacja ul. Jana Kazimierza 31, 05-126 Nieporęt NIP: 5361948993 REGON: 386828560 
Numer KRS: 0000856129, ul. Jana Kazimierza 31, 05-126 Nieporęt. 
 

§ 2 KONTAKT Z FUNDACJĄ 
 
1. Adres pocztowy: Jana Kazimierza 31, 05-126 Nieporęt 
2. Adres e-mail: jaksiemodlic@niezlafundacja.pl, tel. +48 660751523 
3. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): E-Packman, ul. Wólczyńska 133, 01-

919 Warszawa 
4. Adres do wysłania reklamowanego towaru:  
5. E- Packman, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa 

 
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE 

 
1. Dla prawidłowego funkcjonowania platformy potrzebne jest: 

◦ urządzenie z dostępem do Internetu 



 

 

◦ przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. 
2. Do przekazania darowizny na platformie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne 

konto e-mail. 
 

§ 4 DAROWIZNY NA PLATFORMIE 
 
1. Fundacja zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane na platformie: Kwota 

cegiełki oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy książki. 
2. Wybraną cegiełkę należy dodać do koszyka na platformie. 
3. Następnie Ofiarodawca wybiera z dostępnych na platformie: sposób dostawy książki oraz metodę 

przekazania darowizny, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania wysyłki książki. 
4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu 

przez Ofiarodawcę. 
5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy darowizny pomiędzy Ofiarodawcą a Fundacją. 

 
§ 5 PŁATNOŚCI 

 
Za złożoną darowiznę realizuje się za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24 

 
§6 DAROWICZNY CYKLICZNE 

 
1. Darowizny cykliczne można dokonywać na rzecz Fundacji poprzez stałe zlecenie przelewu lub kartę 

płatniczą.  
2. Wysokość darowizn cyklicznych ustala darczyńca.  
3. Darowizny cykliczne będą pobierane z konta darczyńcy co miesiąc w terminie wskazanym przez 

darczyńcę.  
4. Darczyńca może w każdej chwili zmienić wysokość wpłat cyklicznych lub wypowiedzieć umowę wpłat 

cyklicznych. 
5. Subskrypcja to system regularnych wpłat, które są pobierane z konta darczyńcy na rzecz Fundacji. 
6. Wysokość darowizny ustalana jest przez darczyńcę.  
7. Darczyńca może wybrać jedną z proponowanych przez Fundację kwot subskrypcji lub określić własną 

wysokość wpłat.  
8. Subskrypcja może być opłacona za pomocą karty płatniczej.  
9. Darczyńca może w każdej chwili zmienić wysokość wpłat subskrypcyjnych lub wypowiedzieć umowę 

subskrypcji. 
10. Fundacja potwierdza otrzymanie każdej wpłaty cyklicznej lub subskrypcyjnej na wskazany przez 

darczyńcę adres e-mail. 
11. Darczyńca może w każdej chwili zażądać udostępnienia informacji o statusie swojego konta. 

 
 

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA 
 

1. Fundacja jest obowiązany do dostarczenia książki bez wad. 
2. Termin wysyłki książki wynosi do 5 dni roboczych. 
3. Fundacja przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu darowizny. 
4. Książka dostarczana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Książka dostępna na platformie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał 

Ofiarodawca: 
• Za pośrednictwem firmy kurierskiej 
• Do paczkomatów InPost 



 

 

• Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych 
 

 
 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 

 
1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 

• w którym Ofiarodawca wszedł w posiadanie książki lub w którym osoba trzecia inna niż 
przewoźnik i wskazana przez Ofiarodawca wszedł w posiadanie tego towaru; 

• Przekazania pliku - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych. 
• Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych 

odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zgodnie z Ustawą o 
prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) 

 
2. Aby Ofiarodawca mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Fundację, 

korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze 
jednoznacznego oświadczenia (informacja przekazana pocztą elektroniczną). 

 
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Ofiarodawca wyśle informację dotyczącą 

wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia 
od umowy. 

 
§ 8 REKLAMACJE 

 
1. W przypadku wystąpienia wady książki Ofiarodawca ma możliwość reklamowania wadliwej książki. 
2. Korzystając z rękojmi Ofiarodawca może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie 

cywilnym żądać usunięcia wady. 
3. Fundacja prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres elektroniczny wskazany w § 2 

Regulaminu. 
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do 

Fundacji, Ofiarodawca jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Fundacji, na adres E-
packman, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa. 

5. Reklamacje dotyczące działania platformy należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 
Regulaminu. 

6. Rozpatrzenie reklamacji przez Fundację  nastąpi w terminie do 14 dni. 
 
 

§ 9 DANE OSOBOWE 
 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Ofiarodawcy podczas korzystania z platformy 
jest Fundacja. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację – w 
tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – 
znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą 
w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”. 

2. Celem przetwarzania danych Ofiarodawcy przez Fundację, podanych przez Ofiarodawce w związku 
przekazaniem darowizny, jest realizacja wysyłki książki. Podstawą przetwarzania danych osobowych w 
tym przypadku jest: 

◦ umowa lub działania podejmowane na żądanie Ofiarodawcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 
6 ust. 1 lit. b RODO), 

◦ ciążący na Fundacji obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz 



 

 

◦ prawnie uzasadniony interes Fundacji, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Podanie danych przez Ofiarodawcy jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy 
darowizny. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy na platformie. 

4. Ofiarodawcy przysługuje prawo żądania: 
◦ dostępu do swoich danych osobowych, 
◦ ich sprostowania, 
◦ usunięcia, 
◦ ograniczenia przetwarzania, 
◦ przeniesienia danych do innego administratora 

a także prawo: 
◦ wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn 

związanych ze szczególną sytuacją Ofiarodawcy – wobec przetwarzania dotyczących go 
danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych 
interesach realizowanych przez administratora). 

5. W celu realizacji swoich praw, Ofiarodawca powinien skontaktować się z Fundacją przy wykorzystaniu 
danych z § 2 Regulaminu. 

6. W przypadku gdy Ofiarodawca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Ofiarodawca 
może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


