Regulamin Subkont Beneficjentów
Fundacji W Związku z Rakiem.

Słowniczek:
§1
Postanowienia ogólne
1.

W ramach swojej działalności statutowej Fundacja zajmuje się pomocą dla osób chorych na schorzenia
onkologiczne.

2.

Środki pieniężne lokowane są na subkoncie Fundacji.

3.

Fundacja zapewnia zarówno Darczyńcom jak i Beneficjentom pełną dyskrecję w zakresie przekazywanych
środków
§2
Słownik pojęć
Określenia użyte w Regulaminie:

•

Beneficjent – osoba chora na schorzenia onkologiczne;

•

Fundacja – Fundacja w Związku z Rakiem, Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław;

•

Opiekun Beneficjenta – osoba pełnoletnia będąca opiekunem prawnym Beneficjenta;

•

Subkonto – numer, na którym gromadzone i rozliczane są środki pieniężne przekazywane przez
Darczyńców na potrzeby Beneficjenta;

•

Porozumienie – formularz przeznaczony do rejestracji nowego Beneficjenta Fundacji.

§3
Subkonto
1.

Udostępnienie Subkonta Fundacji dla Beneficjenta uwarunkowane jest pozytywną weryfikacją,
podpisaniem Wniosku o wsparcie, umowy i regulaminu Fundacji.

2.

Fundacja może zamieścić historię choroby wraz ze wskazaniem celu gromadzenia środków, informacje
muszą być zgodne ze stanem faktycznym podane przez Beneficjenta bądź opiekuna.

3.

Wpłaty na subkonto mogą być dokonywane za pośrednictwem przelewu gotówkowego lub za
pośrednictwem płatności online. Wpłat można dokonywać również w siedzibie Fundacji.

4.

Wpłaty dokonywane na subkonto muszą mieć w tytule imię i nazwisko Beneficjenta.

5.

Środki zgromadzone na Subkoncie mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele zgodne ze statutem
Fundacji.

6.

Dodając podopiecznego, Opiekun Beneficjenta wyraża zgodę na publikację wizerunku na stronach
Fundacji w Związku z Rakiem, jej profilu na portalu społecznościowym Facebook, oraz użycie zdjęć
Podopiecznego w celach promocji pozyskiwania środków finansowych.
§4
Rozliczenie środków

1.

Wszystkie środki wpłacone na Subkonta są własnością Fundacji. Środkami dysponuje Zarząd Fundacji.
Środki znajdujące się na Subkoncie Beneficjenta nie są jego własnością, służą one zaspokojeniu celu
wskazanego we Wniosku.

2.

Podstawą do refundacji kosztów jest posiadanie odpowiedniej ilości środków na Subkoncie oraz
przesłanie faktur/rachunków zgodnych ze statutem fundacji przez Beneficjenta lub Opiekuna Beneficjenta.

3.

Wszelkie zobowiązania dokumentowane są fakturami/rachunkami wystawionymi na Fundację lub
Beneficjenta.

4.

Zwrot środków pieniężnych lub zapłata za wydatki następuje bezgotówkowo przelewem bankowym lub
też przekazem pocztowym.

5.

W przypadku śmierci Beneficjenta środki przekazywane są na inne cele Beneficjentów, lub na cele
statutowe Fundacji.
§5
Likwidacja Subkonta

1.

Likwidacja Subkonta następuje:

•

Po zrealizowaniu celu prowadzonego Subkonta dla danego Beneficjenta,

•

W przypadku śmierci Beneficjenta,

•

W przypadku rażących naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu,

•

Z innych ważnych powodów uniemożliwiających prowadzenie Subkonta.
Postanowienia końcowe

1.

Beneficjenci zobowiązani są osobiście, bądź przez Opiekuna Beneficjenta każdorazowo informować
Zarząd Fundacji o każdej zmianie danych miejsca zamieszkania Beneficjenta, stanie zdrowia Beneficjenta
oraz o zmianach celu wskazanego we Wniosku.

2.

W przypadku śmierci beneficjenta, rodzina zobowiązuje się poinformować Fundację w terminie do 30 dni
kalendarzowych. Fundacja zobowiązuje się do 30 dni kalendarzowych usunąć beneficjenta ze zbiórek
publicznych.

3.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01-03-2018.

W związku z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz.
926, z późniejszymi zmianami), Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców Beneficjentowi, jego
Opiekunowi a także osobom trzecim. W oparciu o niniejszą Ustawę, Fundacja nie udostępnia także informacji o
wysokości i źródeł zebranych środków osobom i instytucjom postronnym.

………………………………………………………
Beneficjent

