
POLITYKA PRYWATNOŚCI  

PORTALU  PROJEKTY POMOCOWE NA STRONIE WWW.MAITRI.PL 

Drodzy Państwo! 

Dbamy o Waszą prywatność i chcemy, abyście w trakcie współpracy ze Stowarzyszeniem            
Ruchu MAITRI (SRM) czuli się komfortowo. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas            
priorytetem, dlatego stworzyliśmy poniższy zestaw informacji o zasadach przetwarzania         
przez nas danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem          
przepisów o ochronie danych osobowych RODO. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADMINISTRATOR) 

Administratorem Waszych danych osobowych jest Stowarzyszenie Ruchu MAITRI z siedzibą 
w 80-245 Gdańsk , ul. Zator - Przytockiego 3. KRS 0000364214. 

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ 

Wasze dane uzyskujemy przy zakładaniu Konta Użytkownika lub w trakcie dokonywania           
płatności na projekty pomocowe publikowane na portalu Projekty Pomocowe na stronie           
www.maitri.pl. Jesteście wtedy proszeni o podanie nam danych osobowych i          
teleadresowych. Uzyskane tą drogą dane są przetwarzane przez nas we wskazanych poniżej            
celach, związanych z działalnością statutową SRM. 

CEL PRZETWARZANIA: 

Cele przetwarzania wynikają z rodzaju zlecanych nam usług oraz ze składanych zamówień.            
W zależności od tego, na co się decydujecie, może to być: 

➢ Realizacja rozliczeń płatności dokonywanych przez internet; 
➢ Dostarczanie potwierdzeń dokonanych wpłat; 
➢ Cele statystyczne; 

PODSTAWA PRZETWARZANIA: 

➢ Przekazanie darowizny lub działania podejmowane na Wasze życzenie, zmierzające         
do realizacji konkretnego wsparcia dla osób lub placówek misyjnych,(art. 6 ust. 1 lit.             
b RODO) 

➢ Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c               
RODO) 

➢ Wasza zgoda wyrażona poprzez stronę internetową przy akceptacji “Regulaminu         
uczestnictwa w programie Pomoc Afryce”(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

➢ Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu          
ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
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➢ Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przesyłaniu biuletynu        
informacyjnego oraz wiadomości o realizowanych projektach i akcjach        
promocyjnych.(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

➢ Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach          
analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

➢ Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji darczyńców (art.         
6 ust. 1 lit. f RODO) 

PODANIE DANYCH: 

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do            
przyjęcia i wykonania instrukcji towarzyszących przekazywaniu darowizn. 

MOŻLIWOŚĆ WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH: 

Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w każdej chwili, przy czym            
przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody pozostaje zgodne z prawem. 

SKUTEK NIE PODANIA DANYCH: 

W przypadku nie podania danych, w zależności od celu, w jakim dane są udostępniane,              
skutkiem może być: 

➢ brak możliwości zarejestrowania faktu darowizny, 
➢ brak możliwości otrzymywania informacji o realizacji projektów pomocowych,        

których darowizny dotyczą, 
➢ brak możliwości przekazania potwierdzenia i rozliczenia darowizny. 

OKRES PRZETWARZANIA 

Wasze dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym istnieje do tego podstawa             
prawna, a więc do momentu, w którym: 

➢ przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania         
Waszych danych - okres 5 lat od końca roku kalendarzowego po zapłaceniu ostatniej             
darowizny, 

➢ obowiązuje zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą, 
➢ zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych - w          

przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes        
administratora. 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

Przetwarzając Wasze dane osobowe stosujemy środki organizacyjne, technologiczne        
i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, zabezpieczające przed ich utratą lub           
nieautoryzowanym dostępem, adekwatne do ryzyka ustalonego w trakcie analiz. 
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UPRAWNIENIA OSÓB POWIERZAJĄCYCH DANE 

Osobom powierzającym nam swoje dane osobowe przysługują poniższe prawa: 

➢ dostępu do swoich danych osobowych, 
➢ ich sprostowania, 
➢ usunięcia, 
➢ ograniczenia przetwarzania, 
➢ żądania przeniesienia danych do innego administratora, 
➢ wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn         

związanych ze szczególną sytuacją opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub jeżeli dane                
osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

Na okoliczność korzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z naszym Inspektorem            
Ochrony Danych, drogą meilową iod[{@}maitri.pl Jeśli uznacie, że Wasze dane są           
przetwarzane niezgodnie z prawem, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu          
nadzorczego tj. Prezesa UODO. 

PLIKI COOKIES CZYLI CIASTECZKA 

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).            
Pliki te: 

➢ są zapisywane w pamięci Waszych urządzenia (komputer, telefonu, itd.), 
➢ umożliwiają, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu, 
➢ nie powodują zmian w ustawieniach urządzeń, 

Witryna internetowa naszego sklepu wykorzystuje pliki cookies w celach: 

➢ zapamiętywania informacji o sesjach użytkowników, 
➢ statystycznych, 
➢ marketingowych, 
➢ udostępniania funkcji Sklepu, 

Każda przeglądarka internetowa pozwala na zarządzanie plikami cookies w sposób          
odpowiadający preferencjom użytkowników. Ustawienia przeglądarek internetowych      
pozwalają na: usunięcie plików cookies, blokowanie ich wykorzystania w przyszłości. Z           
informacjami na ten temat możecie zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.            
Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć w Wikipedii. 

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH 
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Na okoliczność realizacji darowizn, utrzymania serwisu internetowego, obsługi księgowej         
korzystamy z usług i współpracy z podmiotami zewnętrznymi, którym mogą być           
przekazywane Wasze dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych:: 

➢ dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego       
pomocafryce.maitri.pl 

➢ dostawca płatności, 
➢ biuro księgowe, 
➢ hostingodawca, 
➢ dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np.      

oprogramowanie księgowe), 
➢ odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany          

do udostępnienia im danych, 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

Jeśli chcecie Państwo skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących powierzonych nam          
danych osobowych lub zadać nam pytania związane z Polityką Prywatności portalu Projekty            
Pomocowe na stronie www.maitri.pl prosimy o przesłanie wiadomości na adres Inspektora           
Ochrony Danych iod{@}maitri.pl   lub kontakt telefoniczny z naszym biurem 58 520 30 50. 

Prezes Zarządu  
Stowarzyszenia Ruchu Maitri 
Ewa Turek 

Gdańsk  22.05.2018 
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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „POMOC AFRYCE” 

prowadzonego przez Stowarzyszenie Ruchu „Maitri” 

z dnia 25 maja 2018 r. 

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich działa Program „Pomoc Afryce”          
oraz zasady uczestnictwa w nim. 

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe wyrażenia mają następujące        
znaczenie: 

● „Organizator” – Stowarzyszenie Ruchu Maitri z siedzibą przy ul. Ks.Józefa Zator           
Przytockiego 3, 80-245 Gdańsk, wpisane do rejestru stowarzyszeń, wpisane         
także do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy        
Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod        
numerem KRS: 0000364214, NIP: 9571048588, REGON: 221166241 

● „Regulamin” – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami stanowiącymi         
jego integralną część 

● „Cele Statutowe” – cele zamieszczone w statucie Organizatora, na Stronie          
Internetowej Organizatora 

● „Strona Internetowa Organizatora”– strona internetowa, na której zamieszczane        
są wszelkie informacje dotyczące Programu „Pomoc Afryce”, pod adresem:         
pomocafryce.maitri.pl 

● “Blue Media“ – system obsługujący transakcje elektroniczne umożliwiający        
wysyłanie oraz odbieranie płatności przez internet 

● „Uczestnicy Programu”- osoby pełnoletnie, które wezmą udział w Programie         
oraz spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także upoważnieni          
pracownicy osób prawnych/jednostek organizacyjnych nieposiadających     
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną       
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy wezmą udział       
w Programie oraz spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie 

● „Potwierdzenie” – elektroniczne potwierdzenie wpłaty darowizny, które zostanie        
wysłane przez Organizatora Programu na wniosek Uczestnika Programu na         
wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail, po akceptacji Regulaminu         
oraz dokonaniu płatności. 

● „Systemy Płatności”- dostępne na stronie internetowej systemy płatności przez         
internet np: Blue Media 

● „Potwierdzenie Przyjęcia Darowizny”– elektroniczne potwierdzenie otrzymania      
darowizn w skali roku kalendarzowego, które zostanie wysłane przez         
Organizatora Programu na wniosek Uczestnika Programu na wskazany w         
formularzu zamówienia adres e-mail po akceptacji Regulaminu oraz dokonaniu         
płatności. Potwierdzenie będzie zawierało następujący zapis: 

„Niniejsze potwierdzenie stanowi dowód wpłaty darowizny na rzecz Stowarzyszenia         
Ruchu Maitri z siedzibą w przy ul. Zator-Przytockiego 3, 80-245 Gdańsk.           
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 2           
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Otrzymywane darowizny         
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przeznaczamy na cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 4,                 
pkt 6 – 9, pkt 13, pkt 14, pkt 23, pkt 27 i pkt 31 ustawy o działalności pożytku                   
publicznego i wolontariacie. Osoby fizyczne wspierające Stowarzyszenie mogą        
skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt. 9 ppkt. a) ustawy o                
podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym można zmniejszyć          
podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości         
nieprzekraczającej 6 % dochodu. Osoby prawne wspierające Stowarzyszenie mogą         
skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku               
dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę          
opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości        
nieprzekraczającej 10 % dochodu. Jeżeli Uczestnik Programu zechce skorzystać z          
w/w ulg wymaganym przez Urząd Skarbowy dokumentem jest potwierdzenie         
dokonania przelewu.” 

3. Wzięcie udziału w Programie – „Pomoc Afryce” (przekazanie środków finansowych           
na rzecz projektów pomocy charytatywnej) oznacza akceptację niniejszego        
Regulaminu. 

§2. INFORMACJE O PROGRAMIE „POMOC AFRYCE” 

1. Program ma na celu udzielenie wsparcia potrzebującym w Afryce (w razie           
potrzeby również na innych kontynentach) poprzez pokrycie kosztów pomocy         
dzieciom i innym skrajnie ubogim osobom oraz pokrycie kosztów budowy i           
modernizacji infrastruktury służącej pomocy charytatywnej realizowanej przez       
Misjonarzy. Organizator zawiera stosowne umowy o współpracy z podmiotami,         
które otrzymują środki pieniężne w ramach Programu. 

2. Program skierowany jest do osób, które chcą wesprzeć finansowo projekty          
przedstawiane przez Misjonarzy na rzecz pomocy potrzebującym. Mogą w nim          
uczestniczyć: 

● osoby pełnoletnie, które wpłacają środki pieniężne celem udzielenia wsparcia         
finansowego Programu za pośrednictwem systemów płatności, np: Blue Media,         
dostępnych na Stronie Internetowej Organizatora 

● upoważnieni pracownicy osób prawnych/jednostek organizacyjnych     
nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność       
prawną – przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy       
wpłacają środki pieniężne celem udzielenia wsparcia finansowego Programu za         
pośrednictwem systemów płatności dostępnych na Stronie internetowej       
Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne lub inne          
zakłócenia w funkcjonowaniu banków Uczestników bądź dostępnych na stronie         
internetowej Organizatora Systemów Płatności, jeżeli z powodu takich przerw         
bądź zakłóceń nie zostanie wykonany przelew środków pieniężnych 

4. Przekazanie pomocy finansowej nie stanowi procesu kupna-sprzedaży, tym         
samym Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do otrzymania        
ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. Wpłata środków pieniężnych za        
pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Organizatora Systemów       
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Płatności stanowi darowiznę na rzecz Organizatora, która zostanie przekazana         
na cele określone w niniejszym Regulaminie 

5. Uczestnik programu potwierdza zrozumienie treści pkt 4, poprzez zaznaczenie          
przed sfinalizowaniem transakcji w okienku weryfikacyjnym umieszczonym przy        
oświadczeniu znajdującym się na ostatnim etapie zlecania darowizny. Treść         
oświadczenia: „Mam świadomość, że wybrana przeze mnie forma uczestnictwa         
w programie „Pomoc Afryce” stanowi darowiznę na cele charytatywne         
wymienione na stronie internetowej pomocafryce.maitri.pl oraz, że w zamian za          
przekazane wsparcie nie otrzymam ekwiwalentu materialnego”. 

§3. ZASADY PROGRAMU “POMOC AFRYCE” 

1. Udzielenie pomocy celem przekazania wsparcia finansowego Programu „Pomoc        
Afryce” za pośrednictwem Systemów Płatności rozumiane jest jako wzięcie         
udziału w Programie. 

2. Środki pieniężne przekazane na wsparcie finansowe programu „Pomoc Afryce”         
zostaną przekazane na: 
● co najmniej 90% wszelkich zebranych środków pieniężnych Organizator        

zobowiązuje się przekazać na rzecz Misjonarzy z misji afrykańskich na          
pokrycie wydatków związanych z Programem „Pomoc Afryce”, zapewniającym        
finansowanie dla zgłaszanych przez nich projektów charytatywnych. 

● nie więcej niż 10% wszelkich zebranych środków pieniężnych Organizator         
może przeznaczyć na koszty własne związane z prowadzeniem działalności         
statutowej. 

§4. WARUNKI TECHNICZNE 

1. Korzystanie ze Strony Internetowej Organizatora wymaga: 
2. przeglądarki internetowej Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o           

podobnych właściwościach, 
3. posiadania adresu e-mail w przypadku chęci wzięcia udziału w Programie przez           

Uczestnika. 

§5. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE 

1. Wzięcie udziału w Programie „Pomoc Afryce” wymaga podania przez         
Uczestników Programu danych osobowych określonych przez Organizatora w        
odpowiednich formularzach zgłoszeniowych. 

2. Wzięcie udziału w Programie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika          
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach          
związanych z udziałem w Programie. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do           
swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich          
trwałego usunięcia przez Organizatora. 

3. Podając dane, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Uczestnik             
wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w          
celach związanych z działalnością statutową Organizatora. Dane osobowe        
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Uczestników Programu będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu         
realizacji Programu zgodnie Polityką Prywatności Portalu pomocafryce.maitri.pl. 

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Stowarzyszenie Ruchu        
Maitri z siedzibą przy ul. Ks. Józefa Zator Przytockiego 3, 80-245 Gdańsk,            
wpisane do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII         
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:        
0000364214, NIP: 9571048588, REGON: 221166241, adres do korespondencji:        
ul.Ks. Józefa Zator Przytockiego 3 80-245 Gdańsk, adres poczty elektronicznej:          
adopcja[ @ ] maitri.pl, tel. 58 520 30 50. 

5. Organizator dokłada najwyższej staranności przy ochronie danych osobowych        
Uczestników przed dostępem, pozyskiwaniem bądź modyfikowaniem ich przez        
nieuprawnione podmioty, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich       
sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń. 

6. Organizator nie udostępnia, ani nie przekazuje danych osobowych podanych         
przez Uczestników osobom trzecim, chyba, że obowiązek taki wynika z          
przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa bądź z decyzji organu        
państwowego. 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na Stronie          
internetowej Organizatora. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy         
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 tj.)                  
oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.              
2002 Nr 101, poz. 926 tj.). 

  

Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Maitri w dniu 25 maja           
2018. 
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