Regulamin przyjmowania darowizn przez
Stowarzyszenie Artystyczne KMT

§1
1. Stowarzyszenie Artystyczne KMT, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
numerem 0000326262, (zwane dalej Stowarzyszeniem) może przyjmować darowizny od
osób fizycznych i podmiotów prawnych, zgodnie z § 31 pkt. 1-3 statutu Stowarzyszenia.
2. Darowizn na rzecz Stowarzyszenia można dokonywać w formie wpłat środków
finansowych oraz w postaci darowizn rzeczowych.
3. Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w
rozumieniu art. 888 i nast. Kodeksu Cywilnego.
4. Dokonane darowizny nie podlegają zwrotowi.

§2
1. Wpłat darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać w następujący sposób:
a. Przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU,
obsługiwanego przez firmę PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul.
Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000274399, będącą dostawcą usług płatniczych
w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
b. Przelewem bankowym dokonanym na rachunek Stowarzyszenia nr:
81 1940 1076 3070 3289 0000 0000 (Credit Agricole)
IBAN: PL 81 1940 1076 3070 3289 0000 0000
SWIFT: AGRIPLPR
2. W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy w tytule przelewu należy
wpisać “darowizna na cele statutowe”.

§3
1. Do odbioru darowizny w formie rzeczowej upoważnieni są członkowie Zarządu
Stowarzyszenia lub osoby upoważnione przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Chęć przekazania darowizny rzeczowej na rzecz Stowarzyszenia należy zgłosić
pisemnie (również w formie wiadomości email).
3. Termin i miejsce przekazania darowizny, warunki transportu zostaną każdorazowo
ustalone pomiędzy Stowarzyszeniem a Darczyńcą.
4. Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy. Jeżeli
darczyńca nie poda wartości, ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny.

5. Przekazanie darowizny powinno zostać stwierdzone poprzez zawarcie umowy
darowizny pomiędzy Stowarzyszeniem a Darczyńcą.
6. W przypadku gdy rzeczy będące przedmiotem darowizny będą zniszczone,
nieestetyczne, nienadające się do użytku lub nieprzydatne z punktu widzenia celów
statutowych, Stowarzyszenie może odmówić przyjęcia darowizny.

§4
1. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia.
2. Zgodnie z §6 statutu Stowarzyszenia cele statutowe są realizowane w szczególności
poprzez następujące formy działań:
a. artystyczną edukację dzieci i młodzieży (teatr, film, plastyka, muzyka, taniec itp.);
b. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie:
■ programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące
działalność oświatową i kulturalną;
■ programów współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju kultury, sztuki
i edukacji;
■ programów wydawniczych.
c. organizowanie warsztatów, konferencji, szkoleń w zakresie działalności
edukacyjno-kulturalnej;
d. organizowanie koncertów, przedstawień, prezentacji, konkursów, festiwali i
przeglądów kulturalnych o zakresie lokalnym, ogólnokrajowym i
międzynarodowym;
e. inicjowanie i wspieranie produkcji teatralnych, muzycznych i filmowych, zarówno
profesjonalnych, jak i amatorskich;
f. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży (również w formach
wyjazdowych: obozy, wycieczki, rajdy itp.);
g. tworzenie kół zainteresowań, grup teatralnych, kabaretowych i zespołów
muzycznych;
h. umożliwianie realizowania różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez
młodzież i do niej skierowanych.

§5
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest
Stowarzyszenie Artystyczne KMT, zwane dalej Administratorem.
2. Darczyńca może się skontaktować z Administratorem pisząc na adres: Al. Piłsudskiego
56 lok. 41, 05-820 Piastów, pisząc na adres email: biuro@kmt.org.pl lub telefonując pod
numer +48 505 906 389.
3. Darczyńca dokonując darowizny akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych.

4. Darczyńca podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której
dochodzi wskutek dokonania Darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych
Darczyńcy jest niezbędne.
6. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z
przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym Darowizny.
7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje,
że dokonanie Darowizny będzie niemożliwe.
8. Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez czas
niezbędny do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny.
9. Darczyńca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania
danych.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Darczyńcy
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. W oparciu o dane osobowe Darczyńcy Administrator nie będzie podejmował wobec
Darczyńcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

