
	  
	  

	  

	  

REGULAMIN WIRTUALNEJ ADOPCJI 
PODOPIECZNEGO FUNDACJI ODZYSKAĆ RADOŚĆ 

zwany dalej "Regulaminem" 
ustanowiony dnia 30 września 2016 r. 

 
§ 1. Postanowienia ogólne  

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wirtualnej adopcji Podopiecznego Fundacji Odzyskać 

Radość z siedzibą w Bogurzynie (Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo) wpisanej do Krajowego Rejestru 
Sądowego - Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. 
Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000337105, posiadającej numer 
NIP: 567-187-01-33,  numer REGON 142011769, adres poczty elektronicznej: biuro@odzyskacradosc.pl, 
zwanej dalej "Fundacją". 

2. Adopcja wirtualna jest dobrowolną darowizną wspierającą działalność Fundacji polegającą na 
udzieleniu wsparcia finansowego dla realizacji celów statutowych Fundacji  poprzez wybór Podopiecznego 
Fundacji i dokonanie wpłaty na na koszty związane z jego rehabilitacją i utrzymaniem. 

3. Osobą adoptującą wirtualnie zwaną dalej "Adoptującym Wirtualnie" może zostać każda osoba 
fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej.  Adoptujący Wirtualnie może mieć jednego lub kilku Podopiecznych.  

 
§ 2. Zasady wirtualnej adopcji Podopiecznego Fundacji Odzyskać Radość 

 
1. Na stronie internetowej Fundacji (www.odzyskacradosc.pl) w zakładce "Adoptuj wirtualnie", 

znajdują się profile Podopiecznych Fundacji, zawierające zdjęcia i aktualne informacje o Podopiecznych. 
2. Wyboru Podopiecznego i adopcji wirtualnej Adoptujący Wirtualnie dokonuje poprzez kliknięcie i 

zaznaczenie profilu podopiecznego, którego chce się wirtualnie zaadoptować. 
3. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Fundacji 

(www.odzyskacradosc.pl) i dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Fundacji prowadzony w Banku 
Zachodnim WBK nr 08 1090 2604 0000 0001 3264 1538 bądź za pomocą systemów Tpay.com. 

4. Adoptujący wirtualnie ma możliwość dokonywania wpłat w następujących wysokościach:  
1)   25 złotych, które stanowią część kosztów rehabilitacji lub kosztów utrzymania jednego 

Podopiecznego. Przez koszty utrzymania Podopiecznego rozumie się m.in. zakup ubrań, środków 

higienicznych, zabawek edukacyjnych lub pokrycie kosztów wyjazdów kulturalno-rekreacyjnych 

Podopiecznego; 

2)   50 złotych, które stanowią część kosztów rehabilitacji i utrzymania jednego Podopiecznego; 

3)   100 złotych, które stanowią część kosztów rehabilitacji, utrzymania i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych jednego Podopiecznego; 

4)   dowolną kwotę, która stanowi część kosztów rehabilitacji, utrzymania i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych jednego Podopiecznego. 



	  
	  

	  

	  

5. Fundacja przekaże 90 % wszelkich środków pieniężnych zebranych w ramach adopcji wirtualnej na 
pokrycie kosztów rehabilitacji i utrzymania dzieci będących podopiecznymi Fundacji. Pozostałe środki 
pieniężne przeznaczone zostaną na realizację pozostałych celów statutowych Fundacji. 

6. Adoptujący Wirtualnie na wyraźne życzenie wysłane na adres mailowy: biuro@odzyskacradosc.pl 
może otrzymać imienny dyplom w wersji elektronicznej lub papierowej (niezbędne jest wtedy podanie 
adresu korespondencyjnego). 

 
§ 3. Ochrona danych osobowych 

 
1. Dokonanie adopcji wirtualnej Podopiecznego Fundacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

przez Adoptującego Wirtualnie na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację, która w tym zakresie 
pełnić będzie funkcję administratora danych osobowych. Fundacja będzie przetwarzać dane osobowe 
Adoptujących Wirtualnie wyłącznie w celach związanych z wirtualną adopcją. Przetwarzanie przez 
Fundację danych osobowych odbywać się będzie zgodnie  obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Fundacja podejmuje środki 
bezpieczeństwa w celu zapobiegnięcia utraty, nieupoważnionego dostępu, użycia, zmiany oraz ujawnienia 
wszelkich danych przetwarzanych przez Fundację. 

2. Fundacja zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w 
tym prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia własnych danych oraz 
prawo wniesienia sprzeciwu lub zaprzestania przetwarzania danych w przypadkach określonych w 
przepisach w/w ustawy. Celem realizacji przez Adoptującego Wirtualnie uprawnień, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym utworzony został następujący adres e-mail: biuro@odzyskacradosc.pl. 

3. Fundacja nie udostępnia ani nie przekazuje danych osobowych podanych przez Adoptujących 
Wirtualnie osobom trzecim, chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego 
prawa bądź z decyzji organu państwowego. 

 
§ 4. Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z wirtualną adopcją można kierować na następujący 

adres e-mail: biuro@odzyskacradosc.pl. 
2. Dokonanie wirtualnej adopcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Adoptujący wirtualnie 

akceptuje Regulamin przy wypełniania formularza o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu i 
odznaczenie odpowiedniego okienka. 

3. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili 
z ważnych przyczyn. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Fundacja poinformuje o tym 
Adoptujących Wirtualnie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej 
Fundacji (www.odzyskacradosc.pl) oraz jego doręczenie Adoptującym Wirtualnie za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. Adoptujący Wirtualnie może zaakceptować Regulamin w całości wraz 
z wprowadzonymi zmianami albo może nie zaakceptować Regulaminu z wprowadzonymi zmianami, 
według wyboru Użytkownika. W przypadku niezaakceptowania przez Adoptującego Wirtualnie 
Regulaminu z wprowadzonymi zmianami, adopcja wirtualna wygasa.  

4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne lub inne zakłócenia w 
funkcjonowaniu banków Adoptujących Wirtualnie bądź systemów Tpay.com, jeżeli z powodu takich 
przerw bądź zakłóceń nie zostanie wykonany przelew środków pieniężnych. 



	  
	  

	  

	  

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie 
przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie. 

 
 

    


