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Regulamin przekazywania darowizn na cele statutowe Radia Doxa 
Przekazanie darowizny oznacza akceptację zapisów niniejszego regulaminu. 

 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady przekazywania darowizn 
na cele statutowe Radia Doxa z siedzibą w Opolu (45-011), przy ul. Koraszewskiego 7-9, o NIP: 
754-10-03-858 i REGON: 040005377-00066 (zwanego dalej: „Radiem Doxa”). 
 
Użyte w niniejszym regulaminie słowa oznaczają: 
1. Portal - portal internetowy "doxa.fm" dostępny pod adresem www.doxa.fm. 
2. Użytkownik – osoba korzystająca z portalu i treści na nim zamieszczonych. 
3. Darczyńca – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności 
prawnych, który dokonał wpłaty. 
4. Serwis finansowy - należy przez to rozumieć serwis www.payu.pl. 
5. www.payu.pl – należy przez to rozumieć serwis świadczący usługi pośrednictwa 
finansowego należący do spółki PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. 
Grunwaldzkiej 186, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000274399, o NIP: 7792308495. 
6. Operator płatności – należy przez to rozumieć spółkę PayU S.A. wykonującą dla Radia Doxa 
usługi płatnicze jako dostawca usług płatniczych. 
7. Darowizna – należy przez to rozumieć kwotę stanowiącą darowiznę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Darczyńcę na rzecz Radia Doxa. 
 

§ 2 
PRZEKAZYWANIE DAROWIZN 

 
1. Użytkownik strony internetowej może zdecydować się na przekazanie darowizny, która 
umożliwia wpłatę zadeklarowanej kwoty pieniężnej na rzecz Radia Doxa w celu jej 
wykorzystania na cele statutowe Radia Doxa. 
2. Darowiznę na rzecz Radia Doxa można przekazać poprzez deklarację comiesięcznego 
honorowego abonamentu, ustawienie stałego zlecenia przelewu w banku, pojedynczy przelew 
bankowy bądź poprzez system płatności elektronicznych PayU. 
3. Darowizny przekazywane Radiu Doxa maja charakter jednorazowy, a wysokość darowizny 
jest zależna od decyzji ofiarowującego. Użytkownik może wpłacić jedną z kwot sugerowanych 
na stronie lub dowolną podaną przez siebie kwotę. 
4. Darowizny wykorzystane będą jedynie na działania zgodne z celami statutowymi Radia 
Doxa, określonymi w Statucie Radia Doxa, zamieszczonym na stronie http://doxa.fm/zostan-
ambasadorem. 
5. Darowizny dokonane poprzez system płatności elektronicznych PayU są obsługiwane przez 
operatora płatności firmę PayU S.A. za pośrednictwem serwisu www.payu.pl poprzez wybór 
jednej z form płatności udostępnionych przez operatora płatności. 
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6. Radio Doxa nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej Darczyńcy. Dane te 
przechowuje operator płatności. 
7. Szczegółowy regulamin dotyczący korzystania z usług serwisu finansowego został 
określony na stronie internetowej: 
https://pssk.com.pl/payu/download/regulamin_pojedynczej_transakcji_payu.pdf. 
8. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez darczyńcę. Realizacja 
przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty darczyńcy na koncie 
Radia Doxa. W przypadku płatności kartą liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji 
u operatora płatności. 
9. Transakcja przeprowadzana w systemie PayU posiada niezbędne certyfikaty 
i zabezpieczenia. 

 
§ 3 

REKLAMACJE 
 
1. Każdemu darczyńcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych 
z przekazaną darowizną. 
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres promocja@doxa.fm lub pod 
numerem telefonu +48 77 44 29 912. W tytule e-maila prosimy o podanie imienia i nazwiska 
oraz umieszczenia słów „Reklamacja dotycząca darowizny”. 
3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany 
w reklamacji. 
 

§ 4 
REZYGNACJA Z PRZEKAZANIA DAROWIZNY 

 
Każdy darczyńca ma prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia, jeśli 
darowizna przekazana zostanie przez przypadek. W celu uzyskania zwrotu prosimy o kontakt 
drogą elektroniczną na adres promocja@doxa.fm lub pod numerem telefonu +48 77 44 29 912. 
W tytule e-maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz umieszczenia słów „Rezygnacja 
z przekazania darowizny”. 
 

§ 5 
DANE OSOBOWE 

 
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Radio Doxa danych Radia Doxa: 
http://doxa.fm/cookie-policy. 
 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 28 stycznia 2021 roku. 
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Radia Doxa. 
3. Radio Doxa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany 
regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej Radia Doxa. 
4. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. 


