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Regulamin akcji „Zostań Przyjacielem Krakowskiego ZOO”

Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny 

 

Fundacja Miejski Park  i Ogród Zoologiczny w Krakowie

ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14 

30-232 Kraków

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady akcji „Zostań

Przyjacielem  Krakowskiego  ZOO”  organizowanej  przez  Fundację  „Miejski

Park  i  Ogród  Zoologiczny  w  Krakowie”  polegającej  na  przekazywaniu

darowizn na rzecz Fundacji „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”

na  cele  statutowe  w zakresie  utrzymania  zwierząt  Fundacji,  a  także  zasady

udzielania przez Fundację podziękowań za otrzymane darowizny.

2. Użyte w Regulaminie słowa oznaczają:
1. Fundacja – oznacza Fundację Miejski Park i Ogród Zoologiczny w

Krakowie.
2. Akcja  –  oznacza  akcję  „Zostań  Przyjacielem Krakowskiego  ZOO”

organizowaną przez Fundację „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w

Krakowie”.
3. Darczyńca –  osoba  wpłacająca  darowiznę  na  działalność  Fundacji

przez dokonanie przelewu na rachunek bankowy fundacji.
4. Darowizna –  oznacza  kwotę  pieniężną  stanowiącą  darowiznę  w

rozumieniu  kodeksu  cywilnego,  przekazywaną  przez  Darczyńcę  na

rzecz Fundacji.
5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

6. Podziękowanie – oznacza formę podziękowania w postaci certyfikatu

Przyjaciela Krakowskiego ZOO.

§ 2

Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie” organizuje akcję „Zostań

Przyjacielem Krakowskiego ZOO”, która polega na umożliwieniu Darczyńcom wpłaty

środków  pieniężnych  z  przeznaczeniem  na  cele  statutowe  Fundacji  w  zakresie

wsparcia zwierząt Fundacji. Wszystkie wpłaty dokonywane na konto Fundacji będą

przeznaczone  w  całości  na  utrzymanie  zwierząt  Fundacji.  Formą  podziękowania



Darczyńcy  za  przekazaną  Darowiznę  będzie  Certyfikat  Przyjaciela  Krakowskiego

ZOO. 

§ 3

Wszelkie wpłaty są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 kodeksu

cywilnego.

§ 4

Celem  Akcji  nie  jest  wprowadzanie  do  obrotu  towarów  handlowych.

Wykorzystywanie  Akcji  do  celu  sprzedaży  jakichkolwiek  towarów  jest

niedopuszczalne.

§ 5

Wpłaty  darowizn  można  dokonywać  w  formie  przelewu  bankowego  na  rachunek

Fundacji „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie” :

Krakowski Bank Spółdzielczy

83 85910007 0050 0495 3237 0001 

z tytułem wpłaty: „Darowizna na utrzymanie zwierząt Fundacji Miejski Park i Ogród 

Zoologiczny w Krakowie”

§ 6

Podziękowanie  w  formie  certyfikatu  zostanie  wysłane  na  adres  wskazany  przez

Darczyńcę. Koszty przesłania podziękowania w formie certyfikatu ponosi Fundacja.

Przesyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie całej kraju.

Fundacja  dołoży  wszelkich  starań,  żeby  wysłać  przesyłkę  z  podziękowaniami  w

terminie 5 dni roboczych. W chwili dostarczenia przesyłki należy zwrócić uwagę czy

przesyłka nie została uszkodzona bądź też wcześniej otwarta. Sugeruje się, by adresat

przed  podpisaniem  listu  przewozowego  sprawdził  zawartość  w  obecności  osoby

doręczającej.  W przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości należy spisać   protokół,

który  będzie  stanowił  prawną  podstawę  do  wszelkich  roszczeń  związanych  z

reklamacją. Każdy zwrot musi być uzgodniony z Fundacją,  w przeciwnym wypadku

przesyłka może nie zostać przyjęta.

§ 7

Osobisty  odbiór  podziękowania  w  formie  certyfikatu   możliwy  jest  w  siedzibie

Fundacji w Krakowie przy Alei Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14 w godzinach

urzędowania to jest 7.00-15.00. 



§ 8

Wszelkie materiały oraz zdjęcia zawarte na stronach Fundacji chronione są prawem

autorskim. Kopiowanie, wykorzystywanie tych danych do jakichkolwiek celów jest

zabronione.

§ 9

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  roku  o  ochronie  danych  osobowych

i w związku  z  wejściem  w  życie  z  dniem  25.05.2018r.  Rozporządzenia  Unii

europejskiej,  informujemy  iż  Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest

Fundacja  Miejski  Park  i  Ogród Zoologiczny w Krakowie.  Państwa dane  osobowe

przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6.  ust.  1  RODO,  a  ich  przetwarzanie  jest

niezbędne do realizacji współpracy handlowej zamówień i dostaw. Odbiorcą Państwa

danych osobowych jest Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”.

Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  osobom  trzecim,  z  wyjątkiem  podmiotów

upoważnionych  na  podstawie  przepisów  prawa.  Informujemy  również  o  prawie

dostępu  do  treści  danych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia

przetwarzania,  a  także  prawo  sprzeciwu,  zarządzania  zaprzestania  przetwarzania  i

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat,  licząc od początku

roku  następującego  po  roku,  w  którym  została  wyrażona  zgoda  na  przetwarzanie

danych osobowych. Z Administratorem można się kontaktować, pisemnie. 

Więcej informacji na stronie : https://zoo-krakow.pl/rodo/

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie stosuje się odpowiednie

przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11

Regulamin jest stale udostępniony za pośrednictwem Strony Internetowej Fundacji w

formie, która umożliwia zapoznanie się z nim.


	Regulamin

