
Regulamin przekazywania darowizn na stronie pegasus.org.pl 

I. Postanowienia wstępne 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia 

przez Fundację PEGASUS, Warszawa,  02-796 przy ul. Rosoła 36/2, KRS: 
0000119251. NIP: 9512066171, REGON: 015261720, zwaną dalej Fundacją 
usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom 
korzystającym ze strony pegasus.org.pl, przekazywanie darowizn 
pieniężnych,  na działania statutowe Fundacji. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to 
rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony pegasus.org.pl w celu 
przekazania darowizny. 

3. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i 
potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego 
postanowienia. 

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie 
pegasus.org.pl. 

II. Słowniczek 
1. Dla interpretacji pojęć zastosowanych w Regulaminie darowizn stosuje się 
słowniczek. 
2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia pisane wielką literą należy 
rozumieć w następujący sposób: 
a) Serwis– serwis internetowy www.pegasus.org.pl (strona internetowa wraz ze 
wszystkimi jej funkcjonalnościami). 
b) Fundacja – Usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną, tj. Fundacja Pegasus przyjmująca darowizny z 
wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych. 
c) Regulamin darowizn – niniejszy regulamin. 
d) Darczyńca – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca za jego 
pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności 
internetowych (po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”). 
e) Operator bezpiecznych płatności internetowych - pośrednik usług finansowych, 
właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności 
(darowizn) na rzecz Fundacji,  
f) Darowizna – środki pieniężne lub środki rzeczowe, lub usługi przekazane przez 
Darczyńcę na działania statutowe Fundacji.  
i) Obdarowany – Fundacja, po otrzymaniu Darowizny od Darczyńcy.  
III. UMOWA DAROWIZNY  
1.Darczyńca przekazując środki finansowe lub rzeczowe dokonuje darowizny w 
rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego.  
2. W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków 
finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu 
cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, 
darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron 
zostały złożone.  
3. W przypadku darowizny środków rzeczowych lub usług przekazanie Fundacji 
zadeklarowanych w korespondencji mailowej, lub innej formie środków rzeczowych, a 
w przypadku darowizny usług – wykonanie tych usług, skutkuje wypełnieniem 
przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że bez względu na 
formę, w jakiej oświadczenia Darczyńcy i Obdarowanego (Fundacji) zostały złożone 
darowizna jest ważna i skuteczna.  

  



 III. Zasady przekazywania darowizn finansowych  

1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”. 
2. Operatorzy bezpiecznych płatności PayU, PayPal i DotPay umożliwiają 
przekazanie darowizny na rzecz Fundacji Pegasus celem wsparcia działań 
statutowych.   
3. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą:  
– przelewów elektronicznych (w tym BLIK) oraz przelewów tradycyjnych (aktualna 
lista banków współpracujących i metod płatności jest dostępna na stronie każdego 
Operatora bezpiecznych płatności oraz kart płatniczych. 
4. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu jednego z 
Operatorów bezpiecznych płatności (PayU, PayPal lub DotPay) wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych podanych w formularzu w celach marketingowych, zgodnie z 
rozdziałem VI niniejszego Regulaminu.  
5. Darowizn finansowych można dokonywać również bezpośrednio na konto 
statutowe Fundacji, mbank nr 73 1140 2017 0000 4702 0402 3508 
 

     IV.   Rezygnacja z przekazania darowizny  

     1. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych       
przepisami prawa.  

V. Zwolnienia podatkowe 
Fundacja Pegasus jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami 
prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość 
przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania Fundacji można 
odliczyć od dochodu: –  osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed 
opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób 
fizycznych),-  osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed 
opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób 
prawnych).Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania 
darowizny. 

VI. Dane osobowe 
a. Fundacja Pegasus jest administratorem danych osobowych Darczyńców. 

Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 

b. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie 
danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym 
prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony). Dane osobowe mogą być 
też wykorzystane w celu podziękowania Darczyńcy za wpłatę, kontaktu z 
Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu 
potwierdzenia wpłynięcia płatności. 

c. Darczyńca może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
celem otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących działań 
Fundacji Pegasus, w tym informacji fundraisingowych,  

d. Fundacja gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i kwotę 
darowizny oraz dodatkowo numer telefonu i kod pocztowy – jeśli Darczyńca 
przekazał go na stronie formularza danych osobowych. 

e. Dane osobowe Darczyńców gromadzone są prze okres 5 lat od czasu 
ostatniej interakcji (wpłaty). 



 


