Regulamin Serwisu Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF
z dnia 02 listopada 2016 roku
Zarządzający serwisem
Serwis internetowy działający pod domeną www.unicef.pl (dalej: Serwis), prowadzony jest przez Stowarzyszenie
Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF (dalej: Stowarzyszenie
Polski Komitet Narodowy UNICEF) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Wilanowskiej 317, wpisany do rejestru
NIP: 527-23-76-153 REGON: 015155202; email: unicef@unicef.pl ; tel. 22 568 03 00
Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Serwisu.
Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF prezentuje w Serwisie informacje o działalności UNICEF
- Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci z siedzibą w Nowym Jorku, na świecie oraz:
 informacje o bieżących projektach prowadzonych przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy
UNICEF,
 informacje o ofercie produktów opatrzonych logo UNICEF.
Serwis umożliwia:
 wsparcie działalności Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy UNICEF poprzez dokonanie płatności
online,
 zadeklarowanie chęci regularnego wsparcia działalności Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy
UNICEF poprzez polecenie zapłaty lub cykliczne obciążenie karty płatniczej w ramach programu
UNICEF365,
 otrzymywanie regularnych wiadomości od Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy UNICEF poprzez
zapis na newsletter.
Wszystkie sekcje w Serwisie z wyjątkiem „Mojego Konta” są dostępne bez potrzeby logowania się do Serwisu.

Udostępnianie materiałów i publikacji w Serwisie UNICEF
Wszelkie publikacje oraz zdjęcia umieszczone w Serwisie są własnością UNICEF i ich użycie bez zgody UNICEF
jest zabronione. Tylko materiały oznaczone przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF,
jako „do pobrania” mogą być kopiowane. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać pobranych z Serwisu plików
graficznych (także ich fragmentów) w celach komercyjnych lub innych celach niż zakłada dany projekt UNICEF.
Informujemy, iż nazwa i logo UNICEF jest chronione prawem międzynarodowym.

Rejestracja konta w serwisie (Moje Konto)
Rejestracja użytkowników serwisu (poza programem Akcja Szkolna)
Utworzenie konta w Serwisie jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
W sekcji Moje Konto po zarejestrowaniu mogą Państwo zarządzać takimi działaniami, jak:
 Edycja danych;
 Przeglądanie historii wpłat i zamówień;
 Polecanie znajomym bieżącej akcji Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy UNICEF;
 Polecanie Prezentów bez Pudła ze sklepu;
 Zapisanie się/wypisanie się z newslettera;
 Włączanie/wyłączanie autorespondera przypominającego o akcjach Stowarzyszenia Polski Komitet
Narodowy UNICEF na wskazany w Moim Koncie adres email.
Uczestnicy programów szkolnych
Akcje szkolne organizowane są przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF(Akcje szkolne).
Dla koordynatorów szkół biorących udział w programie, rejestracja w Serwisie jest konieczna w celu zgłoszenia
szkoły do uczestnictwa w Akcji Szkolnej lub zapisania jej do Klubu Szkół UNICEF.
W przypadku uczestnictwa w Akcji Szkolnej należy zarejestrować się lub zalogować się do Mojego Konta i oprócz
adresu e-mail osoba koordynująca Akcją Szkolną jest zobowiązana do podania danych kontaktowych takich
jak imię i nazwisko, nr telefonu oraz dane szkoły (nazwa, adres, NIP, typ placówki).
Uczestnictwo w Akcji Szkolnej lub w Klubie Szkół UNICEF pozwala dodatkowo w Moim Koncie na:
 Edycje danych szkoły,
 Przeglądanie historii Akcji Szkolnych,
 Pobieranie materiałów UNICEF przygotowanych w ramach Akcji Szkolnej lub Klubu Szkół UNICEF,
 Składanie raportów z Akcji Szkolnej oraz raportów w ramach uczestnictwa w Klubie Szkół.
UWAGA: Automatyczne informacje wysyłane w ramach ustawień w Moim Koncie nie stanowią informacji
handlowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997.

W czasie rejestracji, Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF zbiera dane osobowe użytkownika
Serwisu. Dane te będą wykorzystane tylko przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF
– administratora bazy danych. Wszystkie dane osobowe zbierane przez Stowarzyszenie Polski Komitet
Narodowy UNICEF podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (patrz pkt. Ochrona
danych osobowych). W celu dokonania rejestracji Mojego Konta na adres e-mailowy podany w czasie rejestracji
zostanie wysłany link aktywacyjny do konta. W celu aktywacji konta, należy dopełnić rejestracji postępując
zgodnie
z informacjami w mailu.

Newsletter
Zamówienie subskrypcji newslettera Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy UNICEF jest dobrowolne.
Po zamówieniu newslettera, na podany przez Państwa adres email będą wysyłane informacje marketingowe oraz
handlowe.
Użytkownik serwisu zamawiając newsletter wyraża zgodę:
- na przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych)
- na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną)
- na używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu
bezpośredniego, t.j. w praktyce zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych poprzez telefon, mail, faks
(art. 172 Prawa telekomunikacyjnego).
Zamówienie otrzymywania newslettera może być wycofane w każdym momencie w następujący sposób:
 poprzez kliknięcie w link „Zrezygnuj z subskrypcji”, który znajduje się w stopce każdego newslettera;
 wysłanie informacji o wycofaniu zgody na adres abi@unicef.pl;
 zmianę ustawień w Moim Koncie.

Informacje o projekcie UNICEF365
UNICEF365 to program Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy UNICEF, który umożliwia pomaganie dzieciom
każdego dnia na podstawie polecenia zapłaty lub cykliczne obciążenie karty płatniczej.
Serwis daje możliwość wypełnienia formularza z danymi niezbędnymi do ustanowienia polecenia
zapłaty. Polecenie zapłaty to prosta, bezpieczna i szybka forma dokonywania regularnych płatności. Dzięki temu
mechanizmowi Darczyńca może w wygodny sposób przekazywać comiesięczne wsparcie. Na podstawie
polecenia zapłaty Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF regularnie co miesiąc inicjuje pobranie
darowizny
z konta Darczyńcy. Wypełnienie formularza w serwisie jest równoznaczne z chęcią przystąpienia do programu
UNICEF365, ale nie oznacza ustanowienia polecenia zapłaty. Aby uruchomić polecenie zapłaty na rzecz
Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy UNICEF, należy wypełnić zamieszczony w serwisie formularz. UNICEF
wydrukuje go i prześle do Darczyńcy pocztą lub kurierem wraz z dodatkowymi materiałami. Darczyńca powinien
podpisać obydwie części otrzymanego formularza – dla Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy UNICEF oraz
dla banku. Bardzo istotne jest, aby podpis na formularzach zgodny był ze wzorem podpisu w banku. Obie części
formularza należy oddać kurierowi lub odesłać w dołączonej do przesyłki kopercie zwrotnej na adres:
Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy UNICEF, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa. Następnie UNICEF
przekaże do banku jeden egzemplarz formularza, aby dopełnić formalności niezbędnych do uruchomienia
polecenia zapłaty. Anulowanie polecenia zapłaty wymaga podpisania i odesłania na adres Stowarzyszenia Polski
Komitet Narodowy UNICEF formularza, który dostępny jest w serwisie. W celu dopełnienia wszystkich
formalności dotyczących ustanowienia polecenia zapłaty Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF
może kontaktować się z potencjalnymi Darczyńcami.
W ramach programu UNICEF365 umożliwiliśmy naszym Darczyńcom możliwość dostępu do narzędzia
pozwalającego na przekazywanie wsparcia finansowego poprzez płatności cykliczne – recurring. Jest to
automatyczne obciążenie karty wykonywane w określonych odstępach czasowych. Darczyńca nie musi
przechodzić za każdym razem procesu płatności oraz ponownego podawania danych karty płatniczej. Darczyńca,
decydując się na wsparcie Programu UNICEF365 poprzez ustawienie płatności recurringowych na swojej karcie,
jest zobowiązany wypełnić formularz dostępny na: www.unicef.pl/nmpomagajstale/form/pomagamdzieciom,
podając dane osobowe oraz dane karty. Transakcje w imieniu Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy
Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF wykonywane są przez system PayU, który
umożliwia dokonanie płatności kartami bankomatowymi, debetowymi, kredytowymi, charge, przedpłaconymi firm
VISA i Mastercard. Pierwsza darowizna pobierana jest w dniu zadeklarowania stałego wsparcia. Kolejne płatności
realizowane będą odpowiednio 5. lub 16. dnia miesiąca, w zależności od decyzji Darczyńcy, począwszy od
kolejnego miesiąca. Recurring jest usługą całkowicie bezpieczną. Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy
Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF nie przechowuje danych kart Darczyńców. Ponadto,
Darczyńca ma prawo zrezygnować z płatności recurringowej na rzecz UNICEF w każdej chwili. W celu odwołania

płatności recurringowej Darczyńca musi powiadomić Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu
Narodów Zjednoczonych
na Rzecz Dzieci UNICEF na adres, który jest podany w serwisie. Po zawiadomieniu o chęci rezygnacji ze stałego
wsparcia kolejne wpłaty nie będą pobierane z konta Darczyńcy.
Regularne wsparcie Darczyńców to dla UNICEF mniejsze koszty, a jednocześnie stały przewidywalny dochód
pozwalający na konsekwentną realizację długofalowych projektów na rzecz dzieci na całym świecie i szybką
profesjonalną pomoc w nagłych sytuacjach kryzysowych. Każdy Uczestnik Programu UNICEF365 raz w miesiącu
jest informowany za pomocą newslettera, o działaniach pomocowych, które realizujemy dzięki jego stałym
wpłatom.
Darowizna przekazana na rzecz Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy UNICEF w ramach programu
UNICEF365, może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) i prawnych w danym roku
podatkowym. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN). Wszystkie dane
osobowe zbierane przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF podlegają ochronie, zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (patrz pkt. Ochrona danych osobowych).

Informacje o projekcie „Prezenty bez Pudła”
Prezenty bez Pudła to oryginalny pomysł na prezent, a jednocześnie sposób na niesienie pomocy
w niepowtarzalny, innowacyjny sposób. Wybierając prezenty z naszego sklepu dokonują Państwo rzeczywistych,
konkretnych zmian w życiu tysięcy dzieci. Prezenty bez Pudła to realne, ratujące życie, wspierające rozwój
i edukację produkty, wysyłane z naszego magazynu w Kopenhadze (lub bezpośrednio od producenta,
w zależności od produktu) do jednego z ponad 150 państw, w których prowadzone są programy UNICEF.
Kupujący dostaje elektroniczny certyfikat zakupu „Prezentu bez Pudła”, który może podarować bliskiej osobie.
Osoba obdarowana nie otrzymuje realnego prezentu, ale doświadcza uczucia radości, gdyż dzięki niej UNICEF
może nieść pomoc potrzebującym dzieciom.
W sklepie Prezentów bez Pudła mogą Państwo wybrać produkt tj. szczepionki czy żywotność terapeutyczna,
który zostanie dostarczony przez UNICEF w miejsce prowadzenia przez organizację programów pomocowych.
Składając zamówienie na Prezent bez Pudła, dokonują Państwo darowizny. Zakup Prezentu bez Pudła, daje
osobie fizycznej bądź prawnej, która dokonała płatności, możliwość odliczenia darowizny od podatku.
W koszyku sklepu do każdego zamówionego produktu, mogą Państwo dołączyć elektroniczny certyfikat zakupu
Prezentu bez Pudła (w formie pliku PDF). Oferujemy Państwu możliwość wyboru wzoru certyfikatu.
Po dokonaniu płatności online otrzymają Państwo potwierdzenie zamówienia Prezentów bez Pudła na wskazany
adres email. W przypadku dołączenia certyfikatu zakupu dodatkowo w potwierdzeniu będzie link do strony,
na której mogą Państwo spersonalizować i pobrać dokument. Użytkownicy, którzy mają założone konto w
Serwisie, mogą pobrać certyfikat z poziomu Mojego Konta w zakładce Historia zakupów prezentów.
Ceny Prezentów bez Pudła są wyrażone w polskich złotych i obowiązują wyłącznie na terenie Polski. UNICEF
zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów.
E-zaproszenia
ślubne
w
ramach
akcji
„Prezentów
bez
Pudła”.
W ramach akcji skierowanej do osób planujących ślub stworzyliśmy możliwość zaprojektowania e-zaproszenia
ślubnego, w którym narzeczeni zachęcają swoich gości do zakupu Prezentów bez Pudła.
W oparciu o dostępne wzory mogą Państwo zindywidualizować e-zaproszenie, wpisując własny tekst zaproszeń
w polach tekstowych możliwych do edycji. Gotowe e-zaproszenia otrzymają Państwo na wskazany adres email.
E-zaproszenia są dostępne w wersji elektronicznej w dwóch formatach plików: PNG oraz PDF.
Pobranie plików graficznych e-zaproszeń z Serwisu przez użytkownika nie oznacza przeniesienia na niego praw
autorskich.
UWAGA: UNICEF monitoruje na bieżąco zapotrzebowanie na konkretne produkty w krajach objętych pomocą.
W przypadku nadwyżki sprzedaży danego Prezentu bez Pudła w stosunku do potrzeb, UNICEF dostarcza
zamienne produkty pomocowe, jeśli to tylko możliwe z tej samej kategorii produktów. Dzięki temu możemy
skutecznie nieść pomoc dzieciom.

Płatności online
Serwis umożliwia dokonanie płatności na rzecz Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy UNICEF celem
wsparcia działań statutowych. Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF jest organizacją pożytku
publicznego
(od 2005), tym samym darowizna przekazana na rzecz Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy UNICEF, może
zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym roku podatkowym.
Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN).

Płatności online są obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495,
REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399, na stronie okna „wpłać” serwisu Stowarzyszenia Polski
Komitet Narodowy UNICEF oraz na stronie okna „zamówienie” w sklepie Prezenty bez Pudła, użytkownik aby
przejść do okna płatności jest zobowiązany do podania danych kontaktowych takich jak imię, nazwisko i e-mail.
Wszystkie dane osobowe zbierane przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF podlegają ochronie,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (patrz pkt. Ochrona danych osobowych). Chcąc dokonać
płatności przez internet po wybraniu operatora płatności online zostaną Państwo odpowiednio przekierowani do
serwisu www.payu.pl.
lub www.paypal.com/pl
W ramach płatności online mogą Państwo dokonać płatności za pomocą:
•
kart płatniczych, przelewów elektronicznych oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków
współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie
http://www.payu.pl/płatności-online)
•
kart kredytowych i debetowych oraz płatności z salda konta PayPal (lista rodzajów kart jest dostępna
na stronie www.paypal.com/pl)
Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności określają
regulaminy, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie www.payu.pl oraz www.paypal.com/pl przed
rozpoczęciem płatności.

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2015, poz 2135), oraz
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r,, poz.
1422), informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz w związku z
realizowanymi usługami, w tym realizowanymi akcjami, jak również w celach marketingowych Stowarzyszenia
Polski Komitet Narodowy UNICEF oraz archiwizacji. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie
Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie
02-665, Al. Wilanowska 317.
W celu umożliwienia realizacji płatności on-line zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.payu.pl , którego
administratorem danych w rozumienie art.7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych jest PayU SA,
ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań lub do serwisu www.paypal.com/pl, którego administratorem danych
w rozumienie art.7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych jest PayPal (Europe).

Postanowienia końcowe
Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu
z Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, niezależnych od niego.
Regulamin serwisu Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF może ulec zmianie. O treści zmian
regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie
głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej
Serwisu Internetowego przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jeżeli Użytkownik posiadający Konto
Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w
ciągu 14 dni
od daty poinformowania o zmianie.

