
Regulamin Płatności on – line

Fundacji Lokalni z siedzibą w Bytomiu 

1. Niniejszy  regulamin  reguluje  zasady  świadczenia  usługi  drogą  elektroniczną  przez
Fundację Lokalni, polegających na umożliwieniu darczyńcom przekazania pieniędzy
na cele statutowe Fundacji.

2. Definicje:
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Darczyńcy - należy przez to rozumieć każdą osobę (w tym pełnoletnią osobę
fizyczną,  prawną,  jednostkę  organizacyjna  nie  posiadająca  osobowości
prawnej) korzystającą ze strony www.lokalni.org.pl;

2) Fundacji, należy przez to rozumieć Fundację Lokalni z siedzibą w Bytomiu 
ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom;

3) Regulamin – niniejszy regulamin płatności on – line;
4) Strona – strona internetowa pod adresem www. lokalni.org.pl.

3. Strona jest zarządzana przez Fundację.
4. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne.
5. Każdy  Darczyńca  korzystający  z  tej  Strony  zobowiązany  jest  do  przestrzegania

niniejszego Regulaminu.
6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
7. Za  pośrednictwem  Strony  można  przez  system  PayByLink,  Blik  oraz  w  formie

przelewu  tradycyjnego  -  przekazać  darowiznę  na  projekty  związane  z  celami
statutowymi Fundacji. 

8. Przekazanie przez Darczyńcę darowizny za pośrednictwem Strony jest równoznaczne
z jego zgodą na postanowienia niniejszego Regulaminu.

9. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Strony
oraz  podstron  i  modyfikowania  jej,  bez  uprzedzania  użytkowników  o  swoich
zamiarach. 

10. Strona wykorzystuje technologię Cookies w celu prowadzenia statystyk oglądalności.
11. Wszelkie  prawa  do  Strony  zastrzeżone  są  na  rzecz  Fundacji.  Prawa  autorskie  do

materiałów  umieszczonych  na  stronie  są  własnością  Fundacji,  używanie  tych
materiałów do celów innych niż prywatnych jest zezwalane jedynie za pisemną zgodą
Fundacji.

12. Zabronione  jest  rozpowszechnianie,  kopiowanie,  publikowanie  i  wykorzystywanie
komercyjne materiałów oraz wspomaganie lub umożliwianie osobom trzecim łamania
powyższych zakazów.

13. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem przez
osoby trzecie treści i zasobów Strony.

14. Fundacja  nie  gwarantuje  możliwości  połączenia  i  zastrzega  sobie  prawo  do
wstrzymania udostępniania stron serwisu Fundacji ze względów technicznych.

15. Fundacja  nie  ponosi  odpowiedzialności  za szkody powstałe  wskutek korzystania  z
serwisu, w szczególności w wyniku:
1) działania siły wyższej;
2) niezabezpieczenia  oprogramowania  komputera  użytkownika  podłączonego  do

sieci Internet, przed ingerencją osób trzecich;
3) braku ciągłości świadczenia usług serwisu z powodów niezależnych od Fundacji;



4) nieprawidłowego użytkowania serwisu;
5) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez użytkownika.

16. Wszelkie  uwagi,  pytania  i  opinie  dotyczące  funkcjonowania  Strony  użytkownicy
mogą przesyłać na adres: …………………….

17. Regulamin jest ogólnodostępny i obowiązuje z dniem jego udostępnienia na stronie tj.
z dniem …………….Fundacja zastrzega sobie prawo do jego późniejszych zmian.

18. Jakiekolwiek zmiany w Regulaminie wchodzą w życie wraz z umieszczeniem ich na
Stronie.

19. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. W zakresie
nieuregulowanym  w  niniejszym  Regulaminie  stosuje  się  odpowiednie  przepisu
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

20. Wszelkie  spory  powstałe  w związku  z  korzystaniem z  Serwisu  będą  rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Fundacji.

 


