Regulamin akcji „PayUdlaWOŚP”

1. Deﬁnicje
a. PayU oznacza PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000274399
b. WOŚP oznacza Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w 02-738 Warszawa,
przy ul. Dominikańskiej 19c, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział KRS, pod numerem KRS:0000030897
2.

Kto jest organizatorem akcji „PayUdlaWOŚP”

Akcja „PayUdlaWOŚP jest organizowana przez PayU przy współpracy z WOŚP, za pośrednictwem strony
internetowej www.payudlawosp.pl.
3.

Na czym polega akcja „PayUdlaWOŚP”?
W ramach akcji „PayUdlaWOŚP”, PayU dopłaca do wpłat realizowanych na rzecz WOŚP, tj.:
a.

do każdej wpłaty na rzecz WOŚP w wysokości większej lub równej kwocie 20 złotych, PayU
dopłaca kolejne 20 złotych i następnie przekazuje te środki dla WOŚP,

b. Akcja obejmuje wyłącznie wpłaty dokonane przy użyciu usług PayU, za pośrednictwem strony
internetowej www.payudlawosp.pl.
c. Maksymalna kwota wsparcia (dopłat) PayU w ramach tej akcji wynosi 200 000 złotych. Po jej
przekroczeniu dalsze ww. dopłaty PayU zostaną wstrzymane. Niezależnie od przekroczenia tego
limitu, PayU nadal zapewni obsługę płatności według kwoty i metody płatności wybranej przez
wpłacającego na stronie akcji www.payudlawosp.pl.
d. Dodatkowo wpłacający, który wyraził zgodę, ma możliwość otrzymania jubileuszowej graﬁki na
adres email oraz zapisania się na newsleder PayU.

4. Gdzie mogę sprawdzić aktualną wysokość wpłat w ramach akcji?
Aktualna wysokość wpłat w ramach akcji “PayUdlaWOŚP” jest dostępna na stronie internetowej
www.payudlawosp.pl.
5. Jakie są zasady realizacji wpłat?
Wpłacający może wybrać wysokość wpłaty i metodę płatności na stronie akcji. Obsługa płatności
odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie pojedynczej transakcji PayU
6. W jaki sposób są przetwarzane moje dane osobowe?

Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez PayU znajdziesz w portalu
prywatności PayU, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: hdps://poland.payu.com/
prywatnosc/

