REGULAMIN
Zasady przekazywania materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz wyposażenia Domu
Rekolekcyjnego – regulamin platformy eBudowa
1. Darowizny zebrane za pośrednictwem platformy eBudowa będą w całości przeznaczone
na prace remontowe i modernizacyjne prowadzone w Domu Rekolekcyjnym im. bł.
Karoliny, ul. Dębicka 62, 35-503 Rzeszów.
2. Darczyńcą na platformie eBudowa może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
3. Darowiznę na zakup produktów można przekazać przelewem lub za pośrednictwem
wpłaty elektronicznej.
4. Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu,
przekazaniem środków pieniężnych, za które zakupiony zostanie wskazany artykuł
niezbędny do wykonania prac prowadzonych w Domu Rekolekcyjnym.
5. Darczyńca nie otrzyma fizycznie zakupionych na platformie eBudowie produktów i
materiałów. Zostaną one zakupione przez Organizatorów na rzecz Domu
Rekolekcyjnego.
6. Strona internetowa eBudowa (adres) jest prowadzona przez Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej, ul. Dębicka 62, 35-503 Rzeszów, adres e-mail:
biuro@rzeszow.ksm.org.pl, tel. 6062308003.
7. Ceny podane na stronie są cenami uśrednionymi, ustalonymi na podstawie stanu cen
poszczególnych produktów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polski
w chwili opublikowania niniejszego regulaminu.
8. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę.
Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty
Darczyńcy na koncie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.
W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania
pozytywnej autoryzacji.
9. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek Stowarzyszenia
b) przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez
Tpay.
10. Szczegóły dotyczące procesu przekazywania darowizny (w tym prowizje) określają
regulaminy poszczególnych operatorów, za pośrednictwem których Darczyńca
przekazuje darowiznę.
11. W przypadku wystąpienia problemów technicznych podczas dokonywania płatności
prosimy o kontakt z biurem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji
Rzeszowskiej (adres korespondencyjny: ul. Dębicka 62, 35-503 Rzeszów, adres e-mail:
biuro@rzeszow.ksm.org.pl, tel. 6062308003).

12. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności
Stowarzyszenia.
13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Regulamin
na stronie internetowej.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie,
obowiązujące aktualnie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy
miejscowo i rzeczowo.

