
Niezbędne informacje - zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną /Dz.U. z dnia 9 września 2002 r./

1. Dane Fundacji:

Fundacja Ronalda McDonalda
ul. Marszałkowska 24
00-576 Warszawa
NIP: 526 26 12 592

2. Dodatkowe dane

Telefon/fax: +48 22 628 97 21
E-mail: fundacja@frm.org.pl

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

4. Zasady donacji na programy realizowane przez Fundację

W celu prawidłowego korzystania przez Donatora z donacji on line, w tym skutecznego zarejestrowania i 
zalogowania się, niezbędne jest:
-    połączenie z siecią Internet

Donator decyduje o kwocie donacji i celu donacji. Donator może wybrać proponowaną kwotę i cel lub wpisać 
własną kwotę i dodać cel, na jaki chce ją przeznaczyć.

Donacje dokonywane za pomocą strony internetowej www.frm.org.pl będą
Przeznaczone na:

1. realizację programu pierwszego w Polsce Domu Ronalda McDonalda, dla rodzin długo leczonych dzieci – 
pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – Prokocimiu. Dom Ronalda McDonalda staje się 
drugim domem w czasie choroby dziecka i umożliwia rodzinie normalne funkcjonowanie.
2. finansowanie programu badań USG dla dzieci „NIE nowotworom u dzieci” na pokładzie ambulansu 
Fundacji
3.  szkolenie lekarzy rodzinnych z wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych u najmłodszych
4. finansowanie działalności Pokoju Ronalda McDonalda w Instytucie – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka 
w Międzylesiu
5. wydawnictwa naukowe i edukacyjne 

Donacje są potwierdzane informacją systemową – podziękowaniem.

5.  Dane osobowe

Donator może dobrowolnie pozostawić swoje dane do kontaktu.
Administratorem podanych danych osobowych jest Fundacja Ronalda McDonalda. 

Dane osobowe będą wykorzystywane przez Fundację wyłącznie w celach związanych z działalnością dobroczynną, 
pomocową, wolontariatem. 

Dane osobowe przetwarzane przez Fundację obejmują: imię i nazwisko, adres email, telefon, jeżeli Donator je 
podał.

Dane osobowe Donatora nie będą w żaden sposób dostępne dla kogokolwiek, poza Fundacją.

Każdy Donator ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania a także do żądania ich 
usunięcia.

 

mailto:fundacja@frm.org.pl


6. Uwagi

Donatorowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem donacji on line 
na stronie www.frm.org.pl
Prosimy o przesyłanie uwag drogą elektroniczną na adres: katarzyna.nowakowska@frm.org.pl
lub w formie pisemnej na adres Fundacji, ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa.

Odpowiemy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uwagi. Odpowiedź zostanie przesłana do Nadawcy na adres email 
wskazany w liście lub na podany adres pocztowy.
Fundacja Ronalda McDonalda informuje, że uwagi dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby
trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Donatora z donacji on line na stronie Fundacji, w 
tym świadczonych przez Partnera pośrednictwa finansowego, powinny być adresowane do  tych osób.

Dziękujemy za pomoc. Razem możemy więcej.
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