REGULAMIN PRZYJMOWANIA WPŁAT- karta
Wpłata dokonywana jest dla Fundacji Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000074781, numer wpisu 72114010100000549410001001, NIP
5262517830, REGON 017162554 tel.: (22) 584 21 59, email: info@fundacja.przyjaciolka.pl, w imieniu i na
rzecz której przyjęcie wpłaty w bankomacie wykonuje Euronet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00189), ul. Inflacnka 4c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000030408, NIP: 5261030333,
REGON: 011163179, o kapitale zakładowym PLN 57 904 000, infolinia: 0801 324 024, 22 519 77 71.
Wpłata jest bezpłatna. Wpłata przyjmowana jest wyłącznie w złotych polskich w wysokości do PLN 500
jednorazowo. Łączna wysokość wpłat na rzecz wszystkich współpracujących z Euronet organizacji
pozarządowych nie może przekroczyć PLN 4 000 w jednym roku kalendarzowym.
Dla dokonania wpłaty konieczne jest wybranie organizacji pozarządowej, zaakceptowanie regulaminu i
podanie numeru PESEL a także:
•
dla wpłat gotówkowych – umieszczenie banknotów odpowiadających kwocie zamierzonej wpłaty w
bankomacie i potwierdzenie kwoty wpłaty. Wpłaty gotówkowe obsługiwane są wyłącznie przez urządzenia z
dostępną funkcją depozytową.
Wpłata może być dokonana wyłącznie przez osobę uprawnioną do posługiwania się numerem PESEL.
Przyjęcie wpłaty następuje:
•
dla wpłat gotówkowych – z momentem potwierdzenia kwoty wpłaty.
Przyjęcie wpłaty potwierdzane jest wydrukiem z bankomatu. Wydruk należy zachować dla celów
reklamacyjnych i podatkowych. Zgłoszenie reklamacji możliwe jest poprzez kontakt z Euronet Polska a
odwołanie wpłat poprzez kontakt z Fundacją Przyjaciółka. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
Administratorem danych osobowych darczyńcy jest Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19,
00-480 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu dokonania wpłaty dla Fundacji Przyjaciółka. W zakresie
niezbędnym do dokonania wpłaty zebrane dane osobowe są powierzane Euronet Polska sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4c. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale są one niezbędne do realizacji wpłaty.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA WPŁAT (gotówką)
Wpłata dokonywana jest dla Fundacji Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000074781, numer wpisu 72114010100000549410001001, NIP
5262517830, REGON 017162554, tel.: (22) 584 21 59, email: info@fundacja.przyjaciolka.pl, w imieniu i na
rzecz której przyjęcie wpłaty w bankomacie wykonuje Euronet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00189), ul. Inflancka 4c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000030408, NIP: 5261030333,
REGON: 011163179, o kapitale zakładowym PLN 57 904 000, infolinia: 0801 324 024, 22 519 77 71.
Wpłata jest bezpłatna. Wpłata przyjmowana jest wyłącznie w złotych polskich w wysokości do PLN 500
jednorazowo. Łączna wysokość wpłat na rzecz wszystkich współpracujących z Euronet organizacji
pozarządowych nie może przekroczyć PLN 4 000 w jednym roku kalendarzowym.
Dla dokonania wpłaty konieczne jest wybranie organizacji pozarządowej, zaakceptowanie regulaminu i
podanie numeru PESEL a także:
•
dla wpłat kartą płatniczą – umieszczenie karty w bankomacie, podanie PIN tej karty i wybranie
kwoty wpłaty. Karty płatnicze inne niż wydane pod auspicjami VISA i MasterCard nie są obsługiwane.
Wpłata może być dokonana wyłącznie przez osobę uprawnioną do posługiwania się numerem PESEL i kartą
płatniczą, w przypadku wpłaty kartą.
Przyjęcie wpłaty następuje:
•
dla wpłat kartą płatniczą – z momentem pozytywnej autoryzacji transakcji kartą;
Przyjęcie wpłaty potwierdzane jest wydrukiem z bankomatu. Wydruk należy zachować dla celów
reklamacyjnych i podatkowych. Zgłoszenie reklamacji możliwe jest poprzez kontakt z Euronet Polska a
odwołanie wpłat poprzez kontakt z Fundacją Przyjaciółka. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
Administratorem danych osobowych darczyńcy jest Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19,
00-480 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu dokonania wpłaty dla Fundacji Przyjaciółka. W zakresie
niezbędnym do dokonania wpłaty zebrane dane osobowe są powierzane Euronet Polska sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4c. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale są one niezbędne do realizacji wpłaty.
wpłaty.

