
Regulamin Usługi Mecenato dla Organizatorów

§ 1.

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki  i  zasady korzystania z Usługi
Mecenato  i  serwisu  mecenato.pl  (dalej:  „Platforma”)  przez
Organizatorów oraz prawa i obowiązki operatora Platformy - SkyCash
Poland S.A (dalej: „SkyCash”) i  Organizatorów, a także zasady ich
odpowiedzialności  w  ramach  stosunków  między  nimi.  Regulamin
stanowi treść umowy pomiędzy Organizatorem i SkyCash w zakresie
korzystania z Platformy oraz wiąże strony na czas nieoznaczony, z
możliwością rozwiązania umowy zgodnie z § 9 poniżej. Organizator
ma  możliwość  zapoznania  się  z  aktualną  treścią  Regulaminu  na
Platformie, w serwisie mecenato.pl.

2. Organizator  zobowiązany  jest  zapoznać  się  z  Regulaminem  i
zaakceptować jego treść w chwili  wypełniania wniosku o założenie
Konta Organizatora, co stanowi warunek konieczny do korzystania z
Platformy,  a  także  przestrzegać  jego  postanowień  w  trakcie
korzystania z funkcjonalności Platformy. 

3. Właścicielem oraz administratorem Platformy jest SkyCash Poland
S.A. z siedzibą w Warszawie. 

4. W  zakresie  nieuregulowanym  Regulaminem  zastosowanie  mają
właściwe  przepisy  prawa  powszechnie  obowiązującego  w
szczególności  przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz  ustawy  o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Regulamin  nie  reguluje  stosunku  prawnego  między  SkyCash  a
Użytkownikiem.

6. SkyCash  zastrzega,  że  nie  jest  organizatorem żadnej  ze  Zbiórek
organizowanych  w  ramach  Usługi  Mecenato,  chyba  że  jest  to
wyraźnie wskazane w treści Zbiórki.

7. SkyCash w ramach Usługi Mecenato umożliwia: 
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a) przekazywanie przez SkyCash do Użytkowników informacji  o
aktualnych, nadchodzących i zakończonych Zbiórkach,

b) dokonanie przez Użytkownika wyboru Zbiórki, którą wesprze
w drodze Darowizny dokonywanej na rzecz Organizatora.

8. SkyCash  na  podstawie  odrębnej  umowy  umożliwia  przekazanie
wsparcia na rzecz Organizatora danej Zbiórki poprzez zapewnienie
odpłatnej  obsługi  procesu  płatności,  nie  będąc  stroną  umowy
Darowizny lub jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy Organizatorem
Zbiórki a Darczyńcą.

9. W  celu  prawidłowego  korzystania  przez  Organizatorów  z
funkcjonalności Platformy, niezbędne jest łącznie: 

a) połączenie z siecią Internet, 
b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów

sieci  Internet wraz  z  zainstalowanym  na  tym  urządzeniu
systemem operacyjnym,

c) korzystanie  z  przeglądarki  internetowej  umożliwiającej
wyświetlanie  na  ekranie  urządzenia  dokumentów
hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową
usługę  WWW  oraz  obsługującej  język  programowania
JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies. 

§ 2.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje i
skróty:

1) Aplikacja / Aplikacja SkyCash – Aplikacja SkyCash zdefiniowana
w Regulaminie Aplikacji SkyCash,

2) BOK  -  Biuro  Obsługi  Klienta  SkyCash,  którego  aktualne  dane  i
adresy kontaktowe oraz dni i  godziny otwarcia dla Organizatorów
dostępne są w Serwisie internetowym, 

3) Darczyńca  –  Użytkownik,  który  dokonuje  Darowizny  na  rzecz
Zbiórki,

4) Darowizna – środki pieniężne przekazywane przez Użytkownika na
rzecz  określonej  Zbiórki  stanowiące  darowiznę  w  rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego,
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5) Karta NFC – karta przypisana do Organizatora Zbiórki, wyposażona
w QR kod oraz tag NFC przekierowujące Użytkownika do określonej,
przypisanej w określnym czasie do danej karty Zbiórki,

6) Kodeks  cywilny –  ustawa  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),

7) Konto  –  konto  tworzone  przez  Organizatora  w  ramach
funkcjonalności  Platformy,  umożliwiające  organizowanie  i
promowanie Zbiórek organizowanych przez Organizatora, 

8) Metoda  płatności  –  udostępniona  w  Aplikacji  SkyCash  metoda
płatności  obejmująca  w  szczególności:  Portmonetkę+,  Kartę
płatniczą,  o  których mowa w Regulaminie  Aplikacji  SkyCash oraz
Regulaminie Instrumentu Płatniczego Portmonetka+,

9) Ogłoszenie  -  opublikowane  w  Aplikacji  SkyCash  informacje
zawierające  dane  Organizatora  oraz  określenie  celu  Zbiórki,
docelowej  wysokości  środków  pieniężnych,  które  Organizator
zamierza pozyskać w ramach Zbiórki, czasu pozostałego do końca
Zbiórki, wysokości środków pieniężnych dotychczas zebranych oraz
postępu procentowego realizacji celu Zbiórki,

10) Organizator  -  podmiot  będący  komitetem  społecznym,
fundacją,  stowarzyszeniem,  klubem  sportowym,  związkiem
zawodowym,  organizacją  pracodawców,  spółdzielnią  socjalną,
organizacją  kościelną  lub  wyznaniową,  który  na  zasadach
przewidzianych w Regulaminie  korzysta  z  usług świadczonych na
Platformie  przez  SkyCash,  w  szczególności  organizuje  za
pośrednictwem Platformy Zbiórki, pod warunkiem dokonania przez
SkyCash pozytywnej Weryfikacji,

11) Platforma  –  serwis  internetowy  dostępny  pod  adresem
mecenato.pl,

12) Regulamin Aplikacji SkyCash  – regulamin Aplikacji  SkyCash
dostępny pod adresem: https://www.skycash.com/regulamin/,

13) Spółka  /  SkyCash  –  SkyCash  Poland  S.A. z  siedzibą  w
Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st.  Warszawy,  XII  Wydział  Gospodarczy  KRS,  pod  numerem  KRS
0000315361,  NIP  9571005969,  REGON  220677198,  kapitał
zakładowy 13 544 515,50 zł w całości opłacony, 

14) Weryfikacja  – proces przeprowadzany przez SkyCash, mający
na celu weryfikację danych Organizatora,
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15) Usługa  Mecenato  –  usługa  umożliwiająca  organizowanie,
promowanie  i  dokonywanie  wpłat  na  Zbiórki  organizowane  przez
Organizatorów, dostępna  jako  odrębna  funkcjonalność  Aplikacji
SkyCash, 

16) Użytkownik  -  każda osoba fizyczna,  posiadająca co najmniej
ograniczoną  zdolność  do  czynności  prawnych,  oraz  Konto
Użytkownika  w  ramach  Aplikacji  SkyCash,  która  w  jakikolwiek
sposób korzysta  z  usług świadczonych w Aplikacji  SkyCash przez
SkyCash i  ukończyła  proces Rejestracji  w rozumieniu Regulaminu
Aplikacji SkyCash,

17) Zbiórka  -  ogłaszana  w  Aplikacji  SkyCash  w  ramach  Usługi
Mecenato przez Organizatora, akcja polegająca na zbiórce środków
pieniężnych na realizację określonego celu lub na cele statutowe
Organizatora.

§ 3.

Rejestracja

1. Rejestracji  na  Platformie  dokonać  mogą  reprezentanci
Organizatorów.

2. Organizator  może  posiadać  wyłącznie  jedno  Konto  w  ramach
Platformy.

3. Osoba  fizyczna  działająca  w  imieniu  Organizatora  wprowadza
poprzez  Platformę  także  następujące  dane  podmiotu
reprezentowanego oraz swojego umocowania:

a) firmę (nazwę),
b) adres siedziby,
c) adres korespondencyjny,
d) numery KRS, NIP, REGON,
e) imię i nazwisko oraz adres email reprezentanta/pełnomocnika, 
f) okres  na  jaki  powołano  reprezentanta  lub  udzielono

pełnomocnictwa,
g) oświadczenie  reprezentanta/pełnomocnika,  że  jego

umocowanie jest ważne i nie zostało odwołane,
h) skan  dokumentu  pełnomocnictwa  lub  uchwały  o  powołaniu

reprezentanta  (jeśli  reprezentant  nie  został  ujawniony  w
Krajowym Rejestrze Sądowym). 
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4. SkyCash może według własnego uznania przeprowadzić weryfikację
upoważnienia do reprezentacji podmiotu, o którym mowa w ust. 3, w
szczególności poprzez żądanie przesłania na adres stacjonarny lub
mailowy  BOK  dokumentów  lub  ich  poświadczonych  kopii  w
zależności od formy ich sporządzenia. 

5. W ramach rejestracji Organizator ustala hasło do logowania. 
6. W  celu  zakończenia  procesu  rejestracji  Organizator  musi

uwierzytelnić  Konto  poprzez  kliknięcie  w  link  uwierzytelniający
przesłany na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail. 

7. Po  zalogowaniu  do  Konta  przez  Organizatora,  w  celu  uzyskania
możliwości  prowadzenia  Zbiórek  przy  użyciu  Platformy  konieczne
jest  uzupełnienie  wniosku  o  uzupełnienie  danych,  który  stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

8. Wypełniony  wniosek  zostaje  skierowany  do  weryfikacji  SkyCash.
Organizator ma możliwość sprawdzenia statusu złożonego wniosku,
który  widoczny  jest  po  zalogowaniu  na  Konto  Organizatora  na
Platformie.

9. W ramach weryfikacji  wniosku,  o którym mowa w ust.  7 powyżej,
SkyCash  zastrzega  sobie  uznaniowość  w  zakresie  możliwości
odrzucenia wypełnionego przez Organizatora wniosku bez podania
przyczyny  i  pozytywnej  lub  negatywnej  weryfikacji  podmiotu
ubiegającego  się  o  rejestrację,  przy  zastosowaniu  dowolnych
kryteriów weryfikacji.

10. Do  czasu  zaakceptowania  wniosku  możliwe  jest  uzupełnianie
danych  dotyczących  Zbiórek,  edycja  Zbiórek  oraz  danych
Organizatora.  Rozpoczęcie  Zbiórki  i  udostępnienie  Użytkownikom
możliwości dokonywania Darowizn możliwe jest po zaakceptowaniu
wniosku przez SkyCash.

11. Zakończenie procesu rejestracji i zaakceptowanie przez SkyCash
wniosku, o którym mowa w ust. 7, jest równoznaczne z zawarciem
przez  Organizatora  ze  SkyCash  umowy  o  świadczenie  usług  na
zasadach wskazanych w Regulaminie.

§ 4.

Konto Organizatora
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1. W celu zalogowania się na Konto Organizatora, należy podać adres
email,  na  który  zostało  zarejestrowane  Konto  Organizatora  oraz
ustalone  przez  osobę  fizyczną  działającą  w  imieniu  Organizatora
hasło.

2. Po zalogowaniu się na Konto Organizatora możliwe jest:
a) złożenie wniosku o uzupełnienie danych Organizatora, 
b) edycja danych Organizatora, 
c) zakładanie Zbiórek (wraz z edycją) oraz 
d) po pozytywnej weryfikacji wniosku: tworzenie QR kodów oraz

wnioskowanie o Karty NFC, za pomocą których zbierane będą
środki 

przy  czym  każdorazowa  zmiana  danych  Organizacji  wymaga
weryfikacji po stronie SkyCash; zmiana danych widoczna będzie
po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

3. Organizator  może  w  każdej  chwili  edytować  dane  oraz  przesłać
aktualizację dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 powyżej, a
także  zmienić  indywidualne  hasło  dostępu  do  Konta,  poprzez
skorzystanie z opcji „Zmień hasło” lub poprzez wybór opcji „Zresetuj
hasło”.  W przypadku  wyboru  opcji  „Zresetuj  hasło”  na  podany  w
trakcie rejestracji  adres email  zostanie wysłany link umożliwiający
zmianę hasła.

4. Podanie przez Organizatora prawdziwych i kompletnych danych, o
których mowa w § 3 ust. 3 powyżej oraz uzupełnienie wniosku, który
stanowi  Załącznik  nr  1  do  Regulaminu  jest  niezbędne  dla
prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy. 

5. Celem  prawidłowego  korzystania  z  Platformy,  Organizator  jest
zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji  danych i  dokumentów, o
których  mowa  §  3  ust.  3  powyżej  oraz  danych  wskazanych  we
wniosku, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, w przypadku
każdorazowego  wystąpienia  zmian  w  zakresie  tych  informacji.  W
każdym  przypadku,  aktualizacja  powinna  zostać  dokonana  nie
później niż 7 dni od wystąpienia zmiany danych, chyba że nie jest to
możliwe  wskutek  okoliczności,  za  które  Organizator  nie  ponosi
odpowiedzialności.  

6. W  celu  usunięcia  Konta  Organizatora,  reprezentant/pełnomocnik
powinien kontaktować się z BOK na adres email biuro@skycash.com.
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§ 5.

Zbiórki na Platformie

1. SkyCash w ramach Usługi Mecenato prezentuje w Aplikacji SkyCash
dane o aktualnych, nadchodzących oraz o zakończonych Zbiórkach
Organizatorów w formie Ogłoszeń, kierując się zasadą neutralności. 

2. Organizator  po  zarejestrowaniu  się  na  Platformie  i  uzupełnieniu
danych Organizatora w celu założenia Zbiórki podaje:

a) nazwę Zbiórki, 
b) daty rozpoczęcia i zakończenia Zbiórki, 
c) opis Zbiórki, zawierający cel Zbiórki oraz 
d) fakultatywnie limit Zbiórki, grafikę widoczną podczas procesu

wpłat.
3. Dokonanie  wpłaty  środków  na  Zbiórkę  możliwe  jest  po  jej

rozpoczęciu, a przed jej zakończeniem, jeżeli Zbiórka jest aktywna i
nie przekroczyła określonego limitu, o ile go określono. Zbiórka może
być  przedłużona  przez  SkyCash  na  uzasadniony  wniosek
Organizatora.

4. Wpłata na stworzoną Zbiórkę możliwa jest po pozytywnej weryfikacji
wniosku o uzupełnienie danych Organizatora na Platformie.

5. Warunki  i  zasady  współpracy  Stron  przy  udostępnianiu
Organizatorom  możliwości  przyjmowania  Płatności  w  związku  ze
świadczeniem  Usługi  Mecenato  dokonywanych  przez  Darczyńców
oraz prawa i obowiązki SkyCash i Organizatorów, a także zasady ich
odpowiedzialności  w  ramach  stosunków  między  nimi  określa
Regulamin  Obsługi  Płatności  w  ramach  Usługi  Mecenato  dla
Organizatorów,  dostępny  w  serwisie  internetowym
https://mecenato.pl/.  

6. Wydanie  Karty  NFC  odbywa  się  na  podstawie  wniosku  oraz  po
uiszczeniu opłaty za wydanie Karty przez Organizatora. 

7. W celu wydania Karty NFC Organizator wypełnia wniosek o wydanie
Karty NFC.  Na Karcie  NFC oprócz  nazwy Organizatora opcjonalnie
widoczne  może  być  imię  i  nazwisko  osoby posługującej  się  Kartą
NFC.  Karta  NFC  wysyłana  jest  na  adres  podany  na  wniosku.
Organizator  może  wybrać  wzór  graficzny  Karty  NFC  spośród
udostępnionych na Platformie przez SkyCash.
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§ 6.

Prawa i obowiązki SkyCash i Organizatora

1. Platforma udostępniana Organizatorom stanowi przedmiot ochrony
praw wyłącznych przysługujących SkyCash. 

2. SkyCash ma prawo do dokonywania przerw w dostępie do Platformy
w  związku  z  prowadzonymi  pracami  konserwacyjnymi  lub
modernizacyjnymi oraz w przypadku wystąpienia błędów lub awarii. 

3. O przerwie w dostępie do Platformy SkyCash informuje Organizatora
za pośrednictwem komunikatu na Platformie, a ponadto, o ile uzna
to za właściwe, także poprzez portale społecznościowe, wiadomość
elektroniczną  wysłaną  na  adres  Organizatora  lub  w  inny  sposób
komunikacji przyjęty przez SkyCash.

4. Organizator jest uprawniony do korzystania z Platformy wyłącznie w
sposób  zgodny  z  przepisami  obowiązującego  prawa  oraz
postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Naruszenie zasad korzystania z Platformy i Usługi  Mecenato  może
spowodować  zablokowanie  Organizatorowi  dostępu  do  Platformy  i
Usługi Mecenato oraz wypowiedzenie przez SkyCash umowy zgodnie
z § 9 ust. 10 i n. Regulaminu. Niezależnie od powyższego, SkyCash
może  podjąć  wobec  Organizatora  wszelkie  działania  przewidziane
przepisami prawa. 

6. Organizator  zobowiązany  jest  do  zapobiegania  naruszeniom
indywidualnych  zabezpieczeń  Konta,  w  tym  do  bezpiecznego
przechowywania (z wyłączeniem dostępu osób trzecich) urządzenia,
na którym ma możliwość  korzystania  z  funkcjonalności  Platformy,
oraz do nieudostępniania haseł osobom nieuprawnionym. 

7. W  przypadku  ujawnienia  lub  podejrzenia  ujawnienia  osobom
nieuprawnionym  danych,  o  których  mowa  w  ust.  6,  Organizator
zobowiązany  jest  podjąć  samodzielnie  działania  zmierzające  do
zmiany danych dostępu do Konta oraz skontaktować się z BOK. 

8. SkyCash  ma  możliwość  zablokowania  przekazywania  Darowizn  w
ramach Zbiórki, także bez podania przyczyny, jeżeli:

a) cel Zbiórki  prowadzonej przez  Organizatora  jest  niezgodny z
celami określonymi w statucie Organizatora,

b) Organizator, który prowadzi Zbiórkę, w ocenie SkyCash utracił
wiarygodność  niezbędną  do  prowadzenia  działalności  o
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charakterze  pożytku  publicznego  lub  rozwiązaniu  ulegnie
umowa łącząca Organizatora ze SkyCash,

c) Organizator  rozsyłał  przy  użyciu  Konta  i  organizowanych
Zbiórek  treści  o  charakterze  bezprawnym,  naruszających
Regulamin,  prawa  osób  trzecich  lub  dobre  obyczaje,  treści
nieprawdziwych  lub  mogących  wprowadzać  innych
Użytkowników w błąd, 

d) Organizator korzystał z Platformy i Usługi Mecenato w sposób
uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla SkyCash,

e) dalsze prowadzenie Zbiórki będzie niekorzystnie wpływało na
renomę SkyCash.

9. W przypadku zablokowania Zbiórki w trybie ust. 8 lub zamknięcia jej
z jakiegokolwiek powodu przed zaplanowanym zakończeniem środki
zgromadzone w ramach dokonanych do tej pory Darowizn podlegają
ich zwrotowi do Darczyńców. Darczyńca powinien dochodzić zwrotu
przekazanej Darowizny bezpośrednio od Organizatora. 

10. Organizator, który zamieszcza w ramach Zbiórki wizerunek osoby
trzeciej,  musi  posiadać zgodę  tej  osoby  na  rozpowszechnianie  jej
wizerunku w ramach Usługi Mecenato. Jeżeli  osoba ta nie posiada
pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych,  zgody  udziela  jej
przedstawiciel ustawowy.

11. Organizator nie może zmienić danych Zbiórki w sposób znacząco
odbiegający od pierwotnego.

12. Organizator  nie  może  umieszczać  w  opisie  Zbiórki  linków
przekierowujących do zbiórek prowadzonych na innych portalach lub
zachęcać do wpłat Darowizn z pominięciem SkyCash. 

13. Środki zgromadzone w ramach prowadzonej Zbiórki, Organizator
zobowiązuje się wydatkować w całości na realizację celu Zbiórki. W
przypadku, gdy realizacja celu Zbiórki jest niemożliwa, Organizator,
bez zbędnej zwłoki,  określi  inny cel, na jaki zostaną przeznaczone
środki  zgromadzone  w  ramach  prowadzonej  Zbiórki  i  dokona
niezwłocznej modyfikacji Ogłoszenia.

14. Organizator  zobowiązany  jest  stosować  się  do  zaleceń  i
rekomendacji  SkyCash  w  zakresie  bezpieczeństwa  korzystania  z
urządzeń,  za  pomocą  których  Organizator  korzysta  z  Platformy  i
Usługi Mecenato, oraz zasad korzystania z Konta. 

15. W ramach korzystania z Platformy zabronione jest:
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a) podejmowanie  jakichkolwiek  działań,  które  powodują  lub
mogłyby  powodować  destabilizację  pracy  Platformy  lub
systemów informatycznych wykorzystywanych przez SkyCash,

b) udostępnianie urządzenia lub Konta osobom nieuprawnionym,
c) dostarczanie  lub  rozsyłanie  przy  użyciu  Platformy  i  Usługi

Mecenato  treści  o  charakterze  bezprawnym,  w  tym  w
szczególności niezamówionej informacji handlowej. 

16. Zaleca się, aby Organizator: 
a) regularnie  sprawdzał  i  weryfikował,  pod  względem

bezpieczeństwa  środowisko  pracy  urządzenia,  za  pomocą
którego korzysta z Platformy, 

b) stosował  zabezpieczenia  urządzenia,  za  pomocą  którego
korzysta z Platformy, w szczególności: 

i. aktualizował na bieżąco oprogramowanie antywirusowe i
systemowe wykorzystywane na takim urządzeniu, 

ii. stosował  hasła  lub  inne  metody  zapobiegające
dostępowi  do  takiego  urządzenia  przez  osoby
nieuprawnione, 

iii. na bieżąco czyścił historię, rejestry oraz pliki cookies z
takiego urządzenia, 

iv. nie używał na takim urządzeniu funkcji automatycznego
zapamiętywania  danych  uwierzytelniających,  które
umożliwiają dostęp do Konta. 

17. Korzystanie z Usługi  Mecenato  może wiązać się z potencjalnym
ryzykiem po  stronie  Organizatora.  Wśród  podstawowych  zagrożeń
związanych z korzystaniem z sieci Internet wymienić należy:

a) skrypty  lub  aplikacje  mające  szkodliwe,  przestępcze  lub
złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego,
oprogramowanie szpiegujące,

b) wyłudzanie  poufnych  informacji  osobistych (np.  haseł)  przez
podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję,

c) włamania do systemu teleinformatycznego Organizatora. 
18. W  celu  zabezpieczenia  się  przed  wymienionymi  wyżej

zagrożeniami  zaleca  się  ostrożne  i  odpowiedzialne  korzystanie  z
treści  dostarczanych  za  pośrednictwem  sieci  Internet  oraz
stosowanie  środków  gwarantujących  bezpieczeństwo  (np.
skomplikowane  hasła,  aktualizacja  oprogramowania,  nieotwieranie
treści o niewiadomym pochodzeniu).
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§ 7.

Zasady odpowiedzialności SkyCash i Organizatora

1. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
korzystania  przez  Organizatora  z  Platformy  i  Usługi  Mecenato  w
sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, w szczególności
ewentualnych naruszeń przepisów prawa.

2. SkyCash  nie  odpowiada  za  informacje  lub  materiały  przekazane
przez Organizatora lub osoby działające na jego rzecz, udostępnione
za pośrednictwem Platformy i Usługi Mecenato oraz dotyczące danej
Zbiórki, w szczególności za prawdziwość, rzetelność lub kompletność
informacji,  o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu. Jakiekolwiek
roszczenia powstałe w zakresie nieprawdziwości, nierzetelności lub
niekompletności informacji,  o których mowa w zdaniu poprzednim,
powinny być kierowane wyłącznie do danego Organizatora. 

3. SkyCash  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  brak  możliwości
korzystania  z  Platformy  spowodowany  okolicznościami,  o  których
mowa  w  §  6  ust.  2  i  3  lub  jeżeli  brak  ten  wynika  z  przyczyn  o
charakterze  zewnętrznym,  za  które  SkyCash  nie  ponosi  winy,  w
szczególności  w  wyniku  działania  siły  wyższej,  działania  lub
zaniechania  osób  trzecich  od  których  może  zależeć  prawidłowe
funkcjonowanie  Platformy  (np.  dostawców  energii  elektrycznej,
Internetu, hostingu domeny lub serwerów). 

4. SkyCash nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie urządzeń
przenośnych, za pomocą których Organizator korzysta z Platformy,
ani za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia urządzeń przenośnych
Organizatora bądź ich zasobów danych w trakcie lub w związku z
korzystaniem z Platformy, w szczególności  na skutek przedostania
się  do  systemu  informatycznego  Organizatora  wirusów
komputerowych. Urządzenia te powinny spełniać wymogi i standardy
przewidziane dla sieci telekomunikacyjnej, w której są wykonywane i
powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta a także
powinny posiadać parametry systemowe umożliwiające korzystanie
z  Platformy.  Równocześnie  SkyCash  dokłada  starań  w  celu
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zabezpieczenia  przetwarzania  i  przesyłania  danych  w  ramach
funkcjonowania  Platformy  oraz  uniemożliwienia  dostępu  do
Platformy  osobom  nieuprawnionym.  SkyCash  stosuje  środki
techniczne  ochrony  treści  cyfrowych  adekwatne  według  uznania
SkyCash do prowadzenia Platformy. 

5. SkyCash  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  szkody
powstałe w wyniku prowadzenia Zbiórki.

6. SkyCash  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niewykonanie  lub
nienależyte  wykonanie  jakiegokolwiek  zobowiązania  Organizatora
względem Użytkownika. 

7. Wszelkie  treści  lub  materiały  znajdujące  się  na  Platformie  oraz
niedotyczące danej  Zbiórki lub  Organizatora (lub wskazane wprost
jako  pochodzące  od  SkyCash)  stanowiące  utwór  w  rozumieniu
przepisów prawa autorskiego są przedmiotem praw autorskich lub
innych  praw  własności  intelektualnej  należących  do  SkyCash  lub
wykorzystywanych przez SkyCash na podstawie odrębnych umów.

8. Wszelkie  treści  lub  materiały  znajdujące  się  na  Platformie  oraz
dotyczące  danej  Zbiórki  lub  Organizatora  stanowiące  utwór  w
rozumieniu  przepisów  prawa  autorskiego  są  przedmiotem  praw
autorskich lub innych praw własności intelektualnej  należących do
danego  Organizatora  lub  wykorzystywanych  przez  danego
Organizatora na podstawie odrębnych umów.

9. Organizator  odpowiada  za  treści  umieszczone  w  opisie  Zbiórki.
Zabronione  jest  umieszczanie  na  Platformie  treści  o  charakterze
bezprawnym,  w  szczególności  treści  wzywających  do  nienawiści
rasowej,  etnicznej,  wyznaniowej,  zawierających  treści
pornograficzne,  pochwalających  faszyzm,  nazizm,  komunizm,
propagujących  przemoc,  obrażających  uczucia  religijne,
naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra
osobiste. SkyCash w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu na
Platformie  treści  o  charakterze  bezprawnym  niezwłocznie
uniemożliwi do nich dostęp.

10. Organizator  akceptuje  i  przyjmuje  do  wiadomości,  że  w
przypadku  wystąpienia  przez  Darczyńcę  z  roszczeniami  z  tytułu
dokonanej  Darowizny  SkyCash  może  przekazać  Darczyńcy
posiadane  przez  SkyCash  informacje  dotyczące  Organizatora
związane z dokonaną Darowizną.
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11. Organizator  odpowiada  za  bezpieczeństwo  danych  osobowych
Darczyńców  przekazane  przez  SkyCash  Organizatorowi  w  celu
przekazania podziękowań za udział w Zbiórce. Organizator otrzymuje
od SkyCash następujące dane osobowe Darczyńców: imię, nazwisko,
adres poczty elektronicznej.   

§ 8.

Zakończenie współpracy

1. Organizator  lub  SkyCash  może  w  każdym  czasie  poinformować
drugą stronę pocztą elektroniczną o rozwiązaniu umowy i żądaniu
usunięcia Konta (zakończenia  związania Regulaminem) w terminie
14 dni od wysłania takiej wiadomości e-mail.

2. Konto  Organizatora  zostanie  usunięte  po  zakończeniu  Zbiórek
organizowanych we współpracy z Organizatorem.

3. SkyCash może rozwiązać umowę z Organizatorem w każdej chwili w
trybie natychmiastowym i bez podania przyczyny, a także z ważnych
powodów,  w  szczególności  w  przypadku,  gdy  stwierdzi,  że
Organizator  utracił  w  opinii  SkyCash  wiarygodność,  SkyCash
poweźmie  wiedzę  o  prowadzonej  przez  Organizatora  działalności,
która nosi znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, a
także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach (takich jak
np. zagrożenie dla danych osobowych, naruszenie Regulaminu czy
działanie siły wyższej). 

4. Rozwiązanie umowy wskazane w ust. 3 następuje z zastrzeżeniem
wykonania obowiązków już powstałych w związku z Regulaminem i
korzystaniem z Platformy, o ile ich wykonanie nie będzie sprzeczne z
prawem.

5. W  przypadku  rozwiązania  umowy  przez  którąkolwiek  stronę,
SkyCash usunie Konto oraz dane osobowe Organizatora zapisane w
bazach danych SkyCash w sposób zapewniający należytą ochronę
danych osobowych, z zachowaniem zasad określonych w przepisach
prawa.

6. Rozwiązanie umowy i usunięcie Konta nie wpływają na obowiązek
rozliczenia wzajemnych zobowiązań pomiędzy Stronami powstałych
w trakcie trwania umowy.                   
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§ 9.

Zmiana Regulaminu

1. SkyCash  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  treści  niniejszego
Regulaminu. 

2. Zmiana  Regulaminu  nie  może  wpływać  na  sposób  wykonania
zrealizowanych już Zbiórek.

3. Organizator  ma  możliwość  zapoznania  się  z  aktualna  treścią
Regulaminu w ramach funkcjonalności Platformy.

4. SkyCash  informuje  Organizatora  o  każdej  zmianie  Regulaminu
poprzez:

a) wiadomość  e-mail  wysłaną  na  adres  wskazany  przez
Organizatora podczas rejestracji lub

b) wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu wskazany przez
Organizatora podczas rejestracji. 

5. SkyCash  udostępnia  informacje  o  zmianie  Regulaminu  lub  Tabeli
Opłat i Prowizji również za pośrednictwem Platformy.

6. SkyCash informuje Organizatora o planowanej zmianie Regulaminu
nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed proponowaną
datą wejścia w życie zmian w treści Regulaminu. 

7. Jeśli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Organizator nie
złożył pisemnego sprzeciwu wobec zmian Regulaminu, uznaje się je
za przyjęte.

8. Organizator ma prawo, przed dniem proponowanego wejścia w życie
zmian Regulaminu, wypowiedzieć Umowę bez ponoszenia opłat ze
skutkiem  od  dnia  poinformowania  Organizatora  o  planowanej
zmianie,  nie  później  jednak  niż  do  dnia,  w  którym  te  zmiany
zostałyby zastosowane.

9. W przypadku, gdy Organizator złoży pisemny sprzeciw wobec zmian
Regulaminu i nie dokona wypowiedzenia Umowy, wówczas Umowa
wygasa  w  dniu  poprzedzającym  dzień  wejścia  w  życie
proponowanych  zmian,  bez  ponoszenia  przez  Organizatora
dodatkowych opłat z tego tytułu.

10. Umowa  pomiędzy  SkyCash  i  Organizatorem rozwiązuje  się  na
skutek wypowiedzenia. 

11. Użytkownik  może  złożyć  wypowiedzenie  w  każdej  chwili  ze
skutkiem natychmiastowym. 
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12. SkyCash  może  wypowiedzieć  Umowę  z  zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem § 9 ust.
14. 

13. SkyCash  ma  prawo  wypowiedzieć  Umowę  w  szczególności  w
razie wystąpienia jednego z następujących ważnych powodów:

a) naruszenia przez Organizatora postanowień Regulaminu, 
b) popełnienia  przez  Organizatora  przestępstwa  z

wykorzystaniem Platformy, 
c) korzystania  przez  Organizatora  z  Platformy  w  sposób

niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
d) wydania wobec SkyCash prawomocnej decyzji lub orzeczenia

zakazującego  prowadzenia  przez  SkyCash  działalności  w
zakresie Usługi Mecenato, 

e) wejścia  w  życie  przepisów  prawa,  których  skutkiem  jest
konieczność  zaprzestania  prowadzenia  wykonywanej  przez
SkyCash działalności w zakresie Usługi Mecenato, 

f) wejścia  w  życie  przepisów  prawa  wprowadzających
konieczność wypowiedzenia przez SkyCash Umowy, 

g) zaprzestania przez SkyCash świadczenia Usługi Mecenato. 
14. Wypowiedzenie  składane  przez  SkyCash  w  przypadku

okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  13  lit.  a  –  c  niniejszego
Regulaminu może zostać złożone ze skutkiem natychmiastowym. 

15. Wypowiedzeniem  Umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron  Umowy
może nastąpić:

a) w formie pisemnej, 
b) w  formie  elektronicznej  –  z  adresu  e-mail  podanego  przy

Rejestracji. 
16.Organizator  może  rozwiązać  Umowę  poprzez  usunięcie  Konta,  co

może uczynić  za pośrednictwem bok@skycash.com. Potwierdzenie
usunięcia  Konta  zostanie  potwierdzone  przez  SkyCash  poprzez
wysłanie  wiadomości  na  adres  e-mail  Użytkownika  podany  przez
niego podczas Rejestracji. 

§ 10.

Dane osobowe
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1. Strony  oświadczają,  że  udostępniają  sobie  wzajemnie  dane  osób
wyznaczonych do reprezentacji  Stron i  realizacji  Umowy w celu i
zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.

2. Strony  zobowiązują  się  do  dopełnienia  niezbędnych  wymogów
wynikających  z  aktualnie  obowiązujących  przepisów  prawa  o
ochronie  danych  osobowych  przetwarzanych  w  ramach  realizacji
Umowy,  w  tym  przepisów  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o  ochronie  danych)  (dalej:  „RODO”),  w  szczególności  do
wypełnienia  niezbędnych  obowiązków  wobec  osób  wyznaczonych
do realizacji postanowień Umowy.

3. SkyCash  zobowiązuje  się  zapewnić  przestrzeganie  zobowiązań,  o
których  mowa  powyżej  w  §  10,  odpowiednio  przez  wszystkich
podwykonawców oraz osoby, za pomocą których wykonuje Umowę.

4. Organizator zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie zobowiązań, o
których  mowa  powyżej  w  §  10,  odpowiednio  przez  wszystkich
podwykonawców oraz osoby, za pomocą których wykonuje Umowę.
W  szczególności  spełni  obowiązek  informacyjny  wobec  osób
zaangażowanych  w  prawidłowe  wykonanie  umowy  których  dane
zostaną udostępnione SkyCash poprzez  udostępnienie  im polityki
prywatności  SkyCash:  https://www.skycash.com/polityka-
prywatnosci/.

5. Organizator  w  rozumieniu  niniejszego  regulaminu  jest
administratorem  danych  osobowych  otrzymanych  od  SkyCash,
obejmujących dane darczyńcy: Imię, Nazwisko, adres e-mail.

6. Administrator  powierza  przetwarzanie  w/w  danych  w  zakresie:
zbierania,  utrwalania,  organizowania,  porządkowania,
przechowywania,  adoptowania,  modyfikowania,  pobierania,
przeglądania, ujawniania, ograniczania, usuwania i wyświetlania.

7. SkyCash  zapewnia,  że  przetwarzane  dane  Darczyńców  będą
przetwarzane  zgodnie  z  wymogami  RODO,  zapewnia  ochronę
danych  osobowych  poprzez  zastosowanie  środków
zabezpieczających o których mowa w art. 32 RODO.
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8. SkyCash,  korzysta  z  podmiotów  przetwarzających  na  podstawie
umowy  pod  powierzenia.  Na  wniosek  Administratora  SkyCash
udostępni listę podmiotów przetwarzających.

9. SkyCash  w  przypadku  stwierdzania  naruszenia,  zawiadamia
administratora  o  naruszaniu  za  pośrednictwem  komunikatu  na
Platformie,  a  ponadto,  o  ile  uzna  to  za  właściwe,  także  poprzez
portale  społecznościowe,  wiadomość  elektroniczną  wysłaną  na
adres Organizatora lub w inny sposób komunikacji  przyjęty przez
SkyCash.

10. Z chwilą rozwiązania Umowy SkyCash usunie dane osobowe z
systemu Mecenato w terminie zgodnym z par. 8.

§ 11.

Postępowanie reklamacyjne

1. Organizator  może  złożyć  reklamację  na  zasadach  ogólnych,
określonych w niniejszym Paragrafie.

2. SkyCash  rozstrzyga  w  przedmiocie  reklamacji  na  podstawie
okoliczności reklamowanej płatności w ramach Usługi Mecenato, na
zasadach określonych w przepisach prawa.

3. SkyCash  przy  rozpatrywaniu  reklamacji  uwzględnia  w  równym
stopniu słuszne interesy Użytkownika, SkyCash oraz Organizatora.

4. W przypadku wątpliwości dotyczących usług świadczonych w ramach
Platformy  Organizator  ma  prawo  złożenia  Reklamacji  za
pośrednictwem:

a) za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres
bok@skycash.com, 

b) telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu BOK, 
c) pocztą tradycyjną z dopiskiem „Reklamacja” na adres SkyCash

Poland S.A.
5. Reklamacje złożone przez Organizatorów po upływie 13 (trzynastu)

miesięcy od dnia  zaistnienia  zdarzenia  objętego reklamacją  mogą
pozostać bez rozpoznania. 

6. Reklamacja powinna co najmniej zawierać:
a) imię i nazwisko Użytkownika / nazwę firmy, 
b) numer telefonu Użytkownika (Identyfikator), 
c) informacje dotyczące realizowanej usługi, 
d) opis przedmiotu Reklamacji. 
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7. SkyCash potwierdza przyjęcie Reklamacji przesyłając wiadomość e-
mail. 

8. W  sytuacji,  gdy  przekazane  przez  Organizatora  informacje  nie
pozwalają na rozstrzygnięcie reklamacji lub wymagają uzupełnienia,
SkyCash zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Organizatora o
uzupełnienie danych dotyczących reklamowanej usługi. 

9. SkyCash udzieli  odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie:
trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.

10. W szczególnie  skomplikowanych  przypadkach,  gdy  niemożliwe
jest rozpatrzenie Reklamacji w terminie 30 dni roboczych, SkyCash
powiadamia  Organizatora  o  przedłużeniu  terminu  na  rozpatrzenie
Reklamacji,  wskazując  jednocześnie  przewidywany  termin
rozpatrzenia Reklamacji, który nie może być jednak dłuższy niż 60
(sześćdziesiąt) dni roboczych od dnia przyjęcia Reklamacji. 

11. SkyCash  przesyła  odpowiedź  na  Reklamację  w  formie
elektronicznej,  chyba że Organizator  wyraźnie zażąda przekazania
odpowiedzi w formie pisemnej pocztą tradycyjną. 

12. Do  zachowania  terminów,  o  których  mowa  w  ust.  10  i  11,
wystarczające jest wysłanie do Organizatora w formie elektronicznej
lub pisemnej pocztą tradycyjną odpowiedzi w ostatnim dniu terminu.

§ 12.

Postanowienia końcowe

1. Prawem  właściwym  dla  stosunków  prawnych  pomiędzy
Organizatorem a SkyCash jest prawo polskie.

2. Regulamin został  opublikowany oraz udostępniony w Platformie  w
postaci  umożliwiającej  utrwalenie  i  zapisanie  na  dysku  twardym
komputera lub innym nośniku danych. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
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Załącznik nr 1 - Wniosek o uzupełnienie danych Organizatora

Wniosek o uzupełnienie danych Organizatora

Pole Opis/rodzaj walidacja

Pełna nazwa 
Organizatora 

tekstowe wymagane

Forma prawna Radio button 
Fundacja, 

stowarzyszenie, 
klub sportowy, związek 
zawodowy, organizacje 
pracodawców, 
spółdzielnia socjalna, 
organizacja kościelna 
lub wyznaniowa, komitet
społeczny

NIP numeryczne niewymagane dla 
Komitetu społecznego 
 

KRS numeryczne niewymagane dla 
Komitetu społecznego 

Regon numeryczne niewymagane dla 
Komitetu społecznego 

Dodaj logo fundacji (upload pliku format png, jpg maksymalnie 2 MB)

Siedziba

Kod pocztowy numeryczne wymagane

Miasto tekstowe wymagane

Ulica tekstowe wymagane

Numer domu alfanumeryczne wymagane
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Numer mieszkania alfanumeryczne opcjonalne

Email alfanumeryczne wymagane

Telefon Numeryczne wymagane

Adres 
korespondencyjny inny
niż siedziby

checkbox domyślnie odznaczony

Adres korespondencyjny- wymagane/wymagane, jeżeli zaznaczony 
checkbox Adres korespondencyjny inny niż siedziby

Kod pocztowy numeryczne wymagane

Miasto tekstowe wymagane

Ulica tekstowe wymagane

Numer domu alfanumeryczne wymagane

Numer mieszkania alfanumeryczne opcjonalne

Numer konta do wypłat
numeryczne wymagane

Tryb wypłat środków
Radio button
raz w tygodniu 
(poniedziałek)

1 raz w miesiącu (1 
dzień miesiąca

wymagane

Osoba uprawniona do reprezentowania Organizatora (niewymagane dla 
Komitetu społecznego)

Imię
tekstowe wymagane 

Nazwisko
tekstowe wymagane
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Adres do kontaktu

Kod pocztowy numeryczne wymagane

Miasto tekstowe wymagane

Ulica tekstowe wymagane

Numer domu alfanumeryczne wymagane

Numer mieszkania alfanumeryczne opcjonalne

Pesel numeryczne/
walidacja

wymagane, jeżeli pole 
dokument tożsamości 
jest puste

Seria i numer 
dokumentu tożsamości

alfanumeryczne/ 
walidacja 

wymagane, jeśli pesel 
jest pusty

Rodzaj dokumentu Radio- Dowód 
osobisty/ Paszport  

wymagane, jeśli pesel 
jest pusty

Adres email
alfanumeryczne/
walidacja adresu 

wymagane

Numer telefonu numeryczne wymagane

Oświadczenie PEP TAK/NIE wymagane

Dodaj dokument 
potwierdzający 
pełnomocnictwo 

pobranie pliku wymagane (dozwolone 
formaty pdf, doc, jpg, 
png)

Członkowie Komitetu Społecznego (wymagane dane 3 osób)

Wymagane dla Komitety społecznego 

Imię
tekstowe

Nazwisko
tekstowe
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Adres do kontaktu

Kod pocztowy numeryczne wymagane

Miasto tekstowe wymagane

Ulica tekstowe wymagane

Numer domu alfanumeryczne wymagane

Numer mieszkania alfanumeryczne opcjonalne

Pesel numeryczne/
walidacja

wymagane, jeżeli pole 
dokument tożsamości 
jest puste

Seria i numer 
dokumentu tożsamości

alfanumeryczne/ 
walidacja 

wymagane, jeśli pesel 
jest pusty

Rodzaj dokumentu Radio- Dowód 
osobisty/ Paszport  

wymagane, jeśli pesel 
jest pusty

Adres email
alfanumeryczne/
walidacja adresu 

wymagane

Numer telefonu numeryczne wymagane

Oświadczenie PEP TAK/NIE wymagane

Dodaj obowiązek 
informacyjny

Upload pliku wymagane (dozwolone 
formaty pdf)

Dodaj politykę 
prywatności

Upload pliku wymagane (dozwolone 
formaty pdf)

Dodaj kopię Aktu 
upload pliku wymagane (dozwolone 

formaty pdf, doc, jpg, 
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założycielskiego 
Komitetu Społecznego 
(upload pliku)

png)

Regulaminy (podgląd 
pliku, pobierz)

checkbox wymagane zaznaczenie
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