
 

REGULAMIN ZBIÓRKI FUNDUSZY 

 „SONDAŻ OBYWATELSKI” 

§ 1. [Definicje] 

 Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

1. „Darowizna” – bezzwrotna kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Ko-

deksu cywilnego, przekazywana przez Darczyńcę na rzecz Fundacji, w związku z pro-

wadzoną zbiórką funduszy na „Sondaż Obywatelski” (dalej zwana Zbiórką); 

2. „Darczyńca” – osoba fizyczna, która dokonuje Darowizny na rzecz Fundacji w związ-

ku z prowadzoną Zbiórką.  

3. „Zlecenie i finansowanie badania sondażowego w oparciu o metodologię opraco-

waną przez dr A. Machowskiego” – cel dla którego Fundacja organizuje zbiórkę fun-

duszy od Darczyńców. 

4. „Fundacja” - Fundacja Forum Długiego Stołu z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mar-

szałkowskiej 9/15 lok. 69, 00-626 Warszawa, wpisanej do  rejestru stowarzyszeń, in-

nych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. War-

szawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000921977, NIP: 7011054316; 

5. „Regulamin” - niniejszy dokument określający zasady dokonywania Darowizny przez 

Darczyńcę na rzecz Fundacji w ramach organizowanej Zbiórki; 

6. „Serwis pośrednictwa finansowego” - PayU.pl, serwis pośrednictwa finansowego pro-

wadzony przez spółkę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 

186, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-

wego pod numerem KRS 0000274399, której akta rejestrowe przechowywane są przez 

Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodar-

czy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7792308495, REGON 300523444, 

7. „wpłacam.ngo.pl” – portal prowadzi Stowarzyszenie Klon/Jawor z siedzibą w Warsza-

wie przy ul. Szpitalnej 5/5, wpisane do  rejestru stowarzyszeń, innych organizacji spo-

łecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warsza-

wie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000031549, NIP: 5252188951 

§ 2. [Postanowienia ogólne] 

1. Darczyńca, który przekazuje Darowiznę na rzecz Fundacji zobowiązany jest do zapo-

znania się z Regulaminem i akceptacji jego treści. 



2. Darczyńcy mogą przekazywać Darowizny za pośrednictwem Serwisów pośrednictwa 

finansowego lub przelewem na rachunek bankowy Fundacji. Fundacja nie przyjmuje 

Darowizn w gotówce ani darowizn rzeczowych. 

3. Fundacja w celu przeprowadzenia Zbiórki udostępniła panel do dokonywania wpłat on-

line oraz numer rachunku bankowego w przypadku wpłat za pośrednictwem przelewu 

bankowego. 

4. Darczyńca, dokonujący wpłaty Darowizny on-line dokonuje wpłaty poprzez udostęp-

niony panel płatności, dostępny pod adresem: https://sondazobywatelski.online  

5. Darczyńca, dokonujący wpłaty Darowizny poprzez przelew bankowy dokonuje wpłaty 

na rachunek bankowy fundacji, który wskazany został pod adresem: https://sondazoby-

watelski.online  

6. Każda kwota przekazana Fundacji stanowi Darowiznę na rzecz Fundacji i jako taka nie 

podlega zwrotowi (za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa). Dar-

czyńcy z tytułu przekazania Darowizny nie przysługują od Fundacji żadne świadczenia 

wzajemne. W przypadku niezebrania pełnej kwoty zgromadzone środki zostaną prze-

znaczone na badanie sondażowe o ograniczonym zasięgu. 

7. Banki i dostawcy usług płatniczych, w tym Serwisy Pośrednictwa Finansowego, mogą 

pobierać od Użytkowników, w związku z przekazywaniem Darowizn, opłaty i prowizje, 

w tym w przypadku płatności w walutach innych niż polski złoty, opłaty za przewalu-

towanie, a także mogą stosować własne kursy walut, odbiegające od podawanych do 

publicznej wiadomości kursów międzybankowych (https://wplacam.ngo.pl/ oraz 

https://poland.payu.com/cennik-promo/ ). 

§ 3. [Warunki techniczne, niezbędne do dokonania Darowizny 

1. W celu prawidłowego dokonania Darowizny, niezbędne jest łącznie: 

a) połączenie z siecią Internet; 

b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet; 

c) korzystanie z przeglądarki internetowej w aktualnej wersji,  

§ 4. [Dane osobowe] 

1. Administratorem danych osobowych Darczyńców jest Fundacja Forum Długiego Stołu 

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 9/15 lok. 69, 00-626 Warszawa. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować 

za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres: maciej@iod-warszawa.pl  

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Darczyńców dostępne są pod 

adresem: https://sondazobywatelski.online/pdf/regulamin_zbiorki_SO.pdf  
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§ 5. [Zmiany Regulaminu] 

Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. 

§ 6. [Postanowienia końcowe] 

1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 2 lutego 2023 roku. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://sondazobywatelski.online. 

3. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
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