
Regulamin Serwisu Fundacja Młode Mamy 

z dnia 12.10.2016 r. 

 

Zarządzający serwisem 

Serwis internetowy działający pod domeną www.mlodemamy.pl (zwany dalej Serwisem), 

prowadzony jest przez Fundację Młode Mamy (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą w Gdańsku, 

Al. Grunwaldzka 411 wpisaną do rejestru NIP: 584-27-48-859 REGON: 364206946; email: 

info@mlodemamy.pl; tel. 58 333 10 80 

Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu. 

Fundacja prezentuje w Serwisie informacje o działalności Fundacji oraz 

 Informacje o bieżących projektach prowadzonych przez Fundację 

 Informacje o bieżących wydarzeniach związanych z działalnością Fundacji 

 Autorskie artykuły Fundacji 

 Wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online,   

 Zadeklarowanie chęci regularnego wsparcia działalności Fundacji poprzez polecenie 

zapłaty, bądź kartą w ramach Programu Pomagam mało, ale stale   

 Otrzymywanie regularnych wiadomości od Fundacji Młode Mamy poprzez zapis na 

newsletter.   

 

Udostępnianie materiałów i publikacji w Serwisie 

Wszelkie publikacje oraz zdjęcia umieszczone w Serwisie są własnością Fundacji i ich użycie 

bez zgody Fundacji jest zabronione. Tylko materiały oznaczone przez Fundację, jako „pliki 

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 Fundacji.      

Informujemy, iż nazwa i logo Fundacji Młode Mamy są chronione prawem autorskim i mogą 

być użyte wyłącznie za zgodą Fundacji. 

 

Newsletter 

Zamówienie subskrypcji newslettera Fundacji Młode Mamy jest dobrowolne. Po zamówieniu 

newslettera, na podany przez Państwa adres email i mogą być wysyłane informacje 

marketingowe oraz handlowe.  Zamówienie otrzymywania newslettera może być wycofane w 

każdym momencie poprzez wysłanie informacji o wycofaniu zgody na adres 

newsletter@mlodemamy.pl;   

 

Informacje o programie Pomagam mało, ale stale 

Pomagam mało, ale stale to program Fundacji Młode Mamy, który umożliwia pomaganie 

podopiecznym Fundacji i ich dzieciom każdego dnia na podstawie polecenia zapłaty lub kartą. 

Serwis daje możliwość wypełnienia formularza z danymi niezbędnymi do ustanowienia 

polecenia zapłaty. Polecenie zapłaty jest to prosta, bezpieczna i szybka forma dokonywania 

regularnych płatności. Dzięki temu mechanizmowi Darczyńca może w wygodny sposób  

przekazywać comiesięczne wsparcie. Na podstawie polecenia zapłaty Fundacja Młode Mamy 

regularnie co miesiąc inicjuje pobranie darowizny z konta lub z karty Darczyńcy. Regularne 

wsparcie Darczyńców to dla Fundacji mniejsze koszty, a jednocześnie stały przewidywalny 

dochód pozwalający na konsekwentną realizację długofalowych projektów na rzecz młodych, 

samotnych matek i ich dzieci znajdujących się w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej i szybką 

profesjonalną pomoc w nagłych  sytuacjach kryzysowych.   

http://www.mlodemamy.pl/
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Wypełnienie formularza w serwisie jest równoznaczne z chęcią przystąpienia do programu 

Pomagam mało, ale stale, ale nie oznacza ustanowienia polecenia zapłaty. Aby uruchomić 

polecenie zapłaty na rzecz Fundacji Młode Mamy należy wypełnić zamieszczony w serwisie 

formularz. Fundacja wydrukuje go i prześle do Darczyńcy pocztą lub kurierem wraz z 

dodatkowymi materiałami. W przypadku problemów z wypełnieniem Formularza, Darczyńca 

jest proszony o kontakt mailowy z Fundacją na adres: info@mlodemamy.pl. Darczyńca 

powinien podpisać obydwie części otrzymanego formularza – dla Fundacji Młode Mamy 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: Fundacja Młode Mamy, Al. Grunwaldzka 411 (Aurum), 80-309 

Gdańsk. Następnie Fundacja przekaże do banku jeden egzemplarz formularza, aby dopełnić 

formalności niezbędnych do uruchomienia polecenia zapłaty. Anulowanie polecenia zapłaty 

wymaga podpisania i odesłania na adres Fundacji formularza, który dostępny jest w serwisie. 

W celu dopełnienia wszystkich formalności dotyczących ustanowienia polecenia zapłaty 

Fundacja może kontaktować się z potencjalnymi Darczyńcami. Darowizna przekazana na 

rzecz Fundacji Młode Mamy w ramach programu Pomagam mało, ale stale, 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 Fundację Młode Mamy podlegają ochronie, zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych (patrz pkt. Ochrona danych osobowych). Wszelkie 

reklamacje mogą zostać zgłoszone drogą pocztową na adres Fundacja Młode Mamy Al. 

Grunwaldzka 411 (Aurum) 80-309 Gdańsk.  

 

Płatności online   

Serwis umożliwia dokonanie płatności na rzecz Fundacji Młode Mamy celem wsparcia działań 

statutowych. 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 „Wesprzyj Fundację” przy „Wpłata jednorazowa” serwisu Fundacji przejść do 

okna płatności jest zobowiązany do podania danych kontaktowych takich jak imię, nazwisko, 

telefon i e-mail. Wszystkie dane osobowe zbierane przez Fundację Młode Mamy 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. 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)   

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  

przed rozpoczęciem płatności. Wszelkie reklamacje mogą zostać zgłoszone drogą pocztową 

na adres Fundacja Młode Mamy Al. Grunwaldzka 411 (Aurum) 80-309 Gdańsk. 
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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 Fundacji Młode Mamy oraz 

archiwizacji. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Młode Mamy z siedzibą w 

Gdańsku 80-309, Al. Grunwaldzka 411. 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. 

Fundacja może udostępnić dane osobowe Użytkowników Partnerom w celu wykonywania 

łączących ją umów i porozumień oraz wykonywania działalności statutowej na podstawie 

zgody Użytkownika, o Użytkownik ma prawo do:  wglądu w swoje dane osobowe, żądania 

zmiany swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy 

Fundacji poprzez wysłanie informacji o wycofaniu zgody na adres info@mlodemamy.pl;   

 

 

Pliki cookies 

Serwis wykorzystuje pliki "cookies", które zbierają informacje pozwalające dostosowywać 

treści Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika.  

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu mlodemamy.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. 

informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery 

mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także 

używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym 

dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych 

technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. 

"ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mlodemamy.pl. Cookies 

zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

 dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają 

rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę 

internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 

 utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której 

użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, 

 dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich 

zainteresowań. 

W ramach serwisu mlodemamy.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies: 



 "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług 

wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, 

 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, 

 pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 

internetowych serwisu, 

 "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika 

ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub 

regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej 

itp., 

 "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych 

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 

urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie 

zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w 

szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w 

ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu 

w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i 

sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 

internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one 

zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać 

informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług 

w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. 

Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub 

oglądania treści zamieszczanych w serwisie mlodemamy.pl z zastrzeżeniem tych, do których 

dostęp wymaga logowania. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym 

użytkownika serwisu internetowego mlodemamy.pl, a następnie wykorzystywane przez 

współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji 

multimedialnych. 

 

  

Postanowienia końcowe    

Fundacja Młode Mamy nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Serwisu 

zaistniałe z przyczyn technicznych, niezależnych od niej.  Regulamin  Serwisu  Fundacja 

Młode Mamy 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  7  kolejnych  dni  kalendarzowych.  W kwestiach 

nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie znajduje: ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z 

późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 

2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) 


