Instrukcja wpłat darowizn na działalność partii
POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI
Partia Polska 2050 Szymona Hołowni pozyskuje środki finansowe wyłącznie ze składek
swoich członków oraz darowizn osób nas wspierających. Jako nowa siła na polskiej
scenie politycznej, która nie uczestniczyła jeszcze w żadnych wyborach, nie mamy
prawa do pozyskiwania subwencji z budżetu państwa. Nie posiadamy też żadnego
majątku pozwalającego na osiąganie przychodów majątkowych.
Kto może dokonywać wpłat?
Darowizny na rzecz partii Polska 2050 Szymona Hołowni mogą przekazywać jedynie
pełnoletnie osoby fizyczne będące obywatelami polskimi mające stałe miejsce
zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Jaka może być maksymalna wysokość wpłat?
Łączna suma wpłat od osoby fizycznej, z wyłączeniem składek członkowskich, nie
może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę. Zgodnie z obecnie obowiązującym
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 14 września 2021 r. minimalne wynagrodzenie za
pracę wynosi od 1 stycznia 2022 r. 3 010 zł. Zatem obowiązująca do końca 2022 r.
maksymalna wysokość darowizny (lub łączna wartość darowizn przekazanych w
jednym roku) na rzecz partii Polska 2050 Szymona Hołowni dokonanej/dokonanych
przez jedną osobę fizyczną nie może przekraczać kwoty 45 150 zł.
Jawność wpłat
Od 1 lipca 2022 r. wszystkie partie polityczne zobowiązane są do publikowania w BIP na
swojej stronie internetowej rejestru wpłat. W rejestrze wpłat zamieszcza się informacje
o wpłatach od osoby wpłacającej w kwocie przekraczającej w jednym roku 10 000 zł. W
rejestrze zamieszcza się: imię i nazwisko, imię ojca oraz miejsce zamieszkania osoby
dokonującej wpłaty, datę wpłaty i wysokość wpłaty.
Jak można dokonywać wpłat?
Wpłaty darowizn na rzecz partii Polska 2050 Szymona Hołowni można dokonywać
wyłącznie w złotych polskich przelewem bankowym z rachunków bankowych osób
fizycznych prowadzonych przez oddziały banków działających w Polsce, a w przypadku
kwot nie przekraczających 3 010 zł także gotówką za pośrednictwem banku na
rachunek partii Polska 2050 Szymona Hołowni:
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Co stanie się z nieprawidłowo wpłaconymi środkami?
Nieprawidłowo wpłacone środki zostaną zwrócone darczyńcy w terminie 30 dni. W
przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, po upływie 30 dni środki te ulegną
przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Dotyczy to:
1)

wpłat osób nieuprawnionych nie będących osobami fizycznymi i obywatelami
polskimi zamieszkałymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wpłat
dokonywanych przez przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność
gospodarczą z rachunków obsługujących tę działalność, mających siedzibę na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub poza nim;

2) wpłat z rachunków zagranicznych oraz wpłat w walucie innej niż złoty polski;
3) wpłat od jednej osoby fizycznej przekraczających limit 45150 zł w roku 2022 łącznie;
4) wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunek bankowy Partii Polska 2050
Szymona Hołowni w kwocie przekraczającej minimalne miesięczne wynagrodzenie
za pracę (3 010 zł);
5) wszystkich innych wpłat, w przypadku których dane podane przez wpłacającego
nie pozwalają jednoznacznie rozstrzygnąć wątpliwości co do prawidłowości
dokonanej wpłaty;
Wpłaty gotówkowe dokonywane w lokalach partii Polska 2050 Szymona Hołowni bądź
przekazem pocztowym na jej adres nie będą przyjmowane.
UWAGA: darowizny na rzecz partii politycznych nie podlegają możliwości odliczania
od podatku.
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W związku z przekazanymi danymi osobowymi podczas dokonywania darowizny na rzecz
partii Polska 2050 Szymona Hołowni informujemy:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

Administratorem danych osobowych jest partia Polska 2050 Szymona Hołowni (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Perkuna 54 lok. 14, 04-180 Warszawa. Z Administratorem
można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Perkuna 54
lok. 14, 04-180 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@partia2050.pl.
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Przetwarzanie odbywa się w celu:
a) realizacji umowy darowizny – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) wystawienia dowodów księgowych dokumentujących darowizny– art. 6 ust. 1 lit. c
RODO,
c) podziękowania za udzielone wsparcie, w tym wysłanie kartki pocztowej – art. 6 ust. 1
lit. f RODO.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od początku roku
następującego po roku, w którym dokonano darowizny lub udzielono wsparcia.
Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie
przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług
informatycznych oraz banków obsługujących płatności.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem do przekazania darowizny, w przypadku ich nie
podania nie będzie możliwości współfinansowania działań Administratora.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
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