UMOWA DAROWIZNY/DATKU
Spółka Polgraphnet LTD mieszcząca się przy 63/66 Hatton Garden, Fifth Floor,
Suite 23, London EC1N 8LE, UK; Company Nr 12398252 , niniejszą umową
zobowiązuje się do bezzwrotnego świadczenia finansowego na rzecz (Nazwa
Beneficjenta):
…................................................…..................................................................................
....., zwanego dalej Beneficjentem w formie finansowej darowizny/datku.
Strona interentowa Beneficjenta (opcjonalnie)
......................................................................
Przekazane darowizny/datki dysponowane są przez Beneficjenta na cel:
..........................................................................................................................................
.....
Kwota darowizny/datku wyznaczona jest jako .…...% z dochodu netto otrzymanego
od Zlecających usługę, którzy przystąpili do inicjatywy „Pomagamy razem”
(Uczestników) za pośrednictwem Beneficjenta.
Wskazującym Beneficjenta jest Uczestnik (Zamawiający usługę), podając w
Zamówieniu Unikalny NUMER REFERENCYJNY Beneficjenta.
Numer referencyjny jednoznacznie określa Beneficjenta darowizny/datku.
Uczestnik może pozostawić decyzję wyboru Beneficjenta Polgraphnet LTD.
Decyzja w tym przypadku podejmowana jest samodzielnie przez zarząd Polgraphnet
LTD i wpisana do Sprawozdania.
Uczestnik ma prawo nie przekazać darowizny/datku nie podając Numeru
Beneficjenta.
Wpłaty darowizn/datków wypłacane będą na podany poniżej numer konta
bankowego Beneficjenta:
…......................................................................................................................................
.....
Wpłaty darowizn/datków nastąpią najpóźniej w ciągu tygodnia od otrzymania
wpłaty na konto bankowe Polgraphnet LTD za Usługę wykonaną dla Uczestnika
(Zamawiającego usługę).

Jednoznacznie określający Beneficjenta NUMER REFERENCYJNY:
#...............
Numer referencyjny Beneficjenta podawany jest przez Uczestnika przy składaniu
zamówienia lub przed dokonaniem wpłaty za usługę.
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Uczestnik może także wyznaczyć Beneficjenta przed dokonaniem wpłaty za usługę.
Aby tego dokonać należy w tytule wpłaty oprócz podania numeru faktury podać
numer Beneficjenta poprzedzony znakiem "#".
Nie jest możliwe wyznaczenie Beneficjenta przez Uczestnika po dokonaniu wpłaty.
Sprawozdania z przeprowadzonych darowizn/datków upubliczniane są w
pierwszym tygodniu następnego miesiąca na stronie internetowej Polgraphnet LTD
https://polgraphnet.uk w zakładce Pomagamy razem.
Szczegółowy adres internetowy Sprawozdań:
https://polgraphnet.uk/index.php/pl/pomagamy-razem/sprawozdanie.

Beneficjent
wyraża zgodę na publikowanie jego nazwy w Sprawozdaniach
 nie wyraża zgody na publikowanie jego nazwy w Sprawozdaniach
 wyraża zgodę na umieszczenie adresu internetowego i logo Beneficjenta na stronie
"Pomagamy razem" [pomagamyrazem.uk / helpingtogether.uk
Beneficjent rozlicza się samodzielnie z przekazywanych darowizn/datków zgodnie
z przepisami obowiązującymi Beneficjenta.
Umowa zawierana jest bezterminowo.
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