Regulamin przekazywania darowizn na cele statutowe Teatru Współczesnego
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady przekazywania darowizn na
cele statutowe Teatru Współczesnego z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 13,
00-640 Warszawa, posiadającego nr REGON: 016333663, NIP 525-000-97-72, wpisanego
do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem: RIK 5/2000/SPW zwany dalej Teatrem.
Użyte w niniejszym regulaminie słowa oznaczają:
1. strona internetowa Teatru dostępna jest pod adresem www.wspolczesny.pl
2. „Użytkownik” – osoba korzystająca ze strony internetowej i treści na niej
zamieszczonych.
3. "Darczyńca" – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych, który dokonał wpłaty.
4. „Serwis finansowy” – należy przez to rozumieć serwis www.tpay.com
5. „Operator płatności” – należy przez to rozumieć spółkę TPAY - Krajowy Integrator Płatności
S.A. wykonującą dla Teatru usługi płatnicze jako dostawca usług płatniczych.
6. "Darowizna” – należy przez to rozumieć kwotę stanowiącą darowiznę w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Darczyńcę na rzecz Teatru.
§ 2.
PRZEKAZYWANIE DAROWIZN
1. Użytkownik strony internetowej może zdecydować się na przekazanie darowizny, która
umożliwia wpłatę zadeklarowanej kwoty pieniężnej na rzecz Teatru w celu wykorzystania na
cele statutowe Teatru.
2. Użytkownik może wpłacić dowolną podaną przez siebie kwotę.
3. Darowizny wykorzystane będą jedynie na działania zgodne z celami statutowymi Teatru,
określonymi w statucie Teatru, zamieszczonym na stronie www.wspolczesny.pl (BIP)
4. Darowizny są obsługiwane przez operatora płatności firmę Krajowy Integrator Płatności S.A.
za pośrednictwem serwisu www.tpay.com poprzez wybór jednej z form płatności
udostępnionych przez Operatora płatności.
5. Teatr nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej Darczyńcy.
6. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja
przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie
Teatru. W przypadku płatności kartą liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji u
Operatora płatności.
§ 3.
REKLAMACJE
1. Każdemu Darczyńcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych
z przekazaną darowizną.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres teatr@wspolczesny.pl.
lub pod numerem telefonu 22 825 23 52. W tytule maila prosimy o podanie imienia i
nazwiska oraz umieszczenia słów „Reklamacja dot. darowizny”.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany
w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres
korespondencyjny wskazany w piśmie.

§ 4.
REZYGNACJA Z PRZEKAZANIA DAROWIZNY
Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami
prawa.
§ 5.
DANE OSOBOWE
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Współczesny 00-640 Warszawa
ul. Mokotowska 13, Regon: 016333663, NIP: 525-000-97-72, RIK/5/2000/SPW

2.

Dane Inspektora danych osobowych: inspektor.do@wspolczesny.pl

3.

Podane przez Państwa dane osobowe w, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazywanych przez Państwa. Przetwarzanie
tych danych jest niezbędne w celu realizacji przepisów prawa.

4.

Kategoria danych osobowych które administrator będzie przetwarzał to dane kontaktowe i
adresowe
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni
pracownicy Teatru.

5.

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zgodnego z prawem
prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano
darowiznę.

6.

Na podstawie RODO przysługuje Państwu prawo do: żądania od administratora dostępu do
danych osobowych Państwa dotyczących oraz ich kopii; sprostowania danych jeśli są
niepoprawne lub nieprawdziwe; przeniesienia danych; ograniczania lub sprzeciwu wobec
przetwarzania danych; usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej; przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu
nadzorczego. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

1.
2.
3.
4.

§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2020 roku.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Teatru.
Teatr zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu
obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej Teatru.
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

