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ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 02/11/2020
Πολιτική Αποδοχής Δωρεών και Εισφορών (ΠΑΔΕ)
(Α)

Εισαγωγή
(i) Έχουμε ετοιμάσει την ΠΑΔΕ για να μπορούν οι Δωρητές μας να έχουν
γνώση του τι αποδεχόμαστε, ποια είναι η διαδικασία αποδοχής και
καταγραφής και πως διαφυλάσσουμε τα προσωπικά τους δεδομένα.
(ii) Επίσης λειτουργά και ως οδηγός για το υπεύθυνο Προσωπικό μας που
χειρίζεται τις εσωτερικές μας διαδικασίες αναφορικά με τις δωρεές και
εισφορές.

(Β)

Έκπτωση από Φόρο Εισοδήματος
Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Τοξότης («Τοξότης») είναι αναγνωρισμένο από το
Υπουργείο Οικονομικών
(http://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/charity_gr/charity_gr?openform) και όλο
το ποσό της δωρεάς εκπίπτει του Φόρου Εισοδήματος.

(Γ)

Γενικά




Ο Τοξότης δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα και άλλες
οντότητες όπως εμπιστεύματα και παρόμοιά τους.
Οι Δωρεές/Εισφορές μπορούν να γίνονται σε χρήμα ή σε είδος.
Ορισμένες Δωρεές/Εισφορές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

1. Καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
(α) Μετρητά ή επιταγές μπορούν να κατατεθούν από τους δωρητές στο όνομα
«Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Τοξότης» σε έναν από τους πιο κάτω
λογαριασμούς:
i.

-'$"!*#$'% &
.,+/ 0   

ii.

Ελληνική Τράπεζα Λίμιτεδ
.,+/ 0 

Για σκοπούς έκδοσης της απόδειξης χρειαζόμαστε το ονοματεπώνυμο και τη
διεύθυνση του δωρητή. Παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τους λειτουργούς
μας στο τηλέφωνο: +357 22 264046 ή με email στο:
contact@toxotisfoundation.org
(β) Με πιστωτικές κάρτες
Δωρεές μπορούν να γίνουν και με την πιστωτική σας κάρτας μέσω της JCC
https://www.toxotisfoundation.org/support-us/
https://www.jccsmart.com/e-bill/21508015
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και γι’ αυτού του είδους την εισφορά εκδίδεται απόδειξη.
2. Δωρεές σε είδος
Δεχόμαστε δωρεές για:
(α) Υπηρεσίες που χρειαζόμαστε
(β) Έπιπλα και εξοπλισμό
Για τα πιο πάνω γίνεται αναφορά στο website του Τοξότη στο
www.toxotisfoundation.org όταν υπάρχει ανάγκη.
(γ) Αναλώσιμα
Χρησιμοποιούμε τα πιο κάτω αναλώσιμα στις καθημερινές δραστηριότητες
που προσφέρει ο Τοξότης στα μέλη του:
(i) Γραφική ύλη (τετράδια, μολύβια, στυλό, φακέλους κ.τ.λ.)
(ii) Yλικά για τέχνη και κατασκευές (μπογιές, ξυλομπογιές, παστέλ κ.τ.λ.)
Όσοι μπορούν να μας παραχωρήσουν από τα προϊόντα τους ότι μπορεί να
μας είναι χρήσιμο παρακαλούμε να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Για τις εισφορές σε είδος θα σταλεί στους δωρητές ευχαριστήρια επιστολή
που θα καταγράφει και το τι είχε παραληφθεί.
(Δ)

Από ποιους
Δωρεές/Εισφορές είναι αποδεκτές από όλους εκτός από όπου απαγορεύεται ρητά
από τους νόμους.
Δεν γίνονται αποδεκτές δωρεές από:
(α)
(β)

(Ε)

Ανώνυμους δωρητές
Εμπόρους όπλων/ατόμων

Δωρεές/Εισφορές
Χρηματικές
(i)

Μετρητά
Οι λειτουργοί και το διευθυντικό προσωπικό για μικρά ποσά επιτρέπεται να
εισπράττουν μετρητά.
Όμως οι δωρητές πρέπει πάντα να ζητούν απόδειξη.

(ii)

Επιταγές
Μπορούν επίσης να εισπράττουν επιταγές, εκδομένες στο όνομα
«Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Τοξότης». Πάντα εκδίδεται απόδειξη. Παρακαλώ
να την ζητάτε. Θα την χρειαστείτε για διεκδίκηση της έκπτωσης από τον
Φόρο Εισοδήματος.
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(Ζ)

Καταγραφή Δωρεών/Εισφορών
1. Χρηματικές
Οι χρηματικές εισφορές καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό, λογιστικό σύστημα
της Crowe Cyprus Limited, το ελεγκτικό γραφείο που τηρεί τα λογιστικά του
Τοξότη. Ο ετήσιος εξωτερικός έλεγχος του Τοξότη διενεργείται από την KPMG.
2. Σε είδος
Αυτές οι δωρεές καταχωρούνται σε ειδική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί
για αυτόν το σκοπό και αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στο σύστημα που
χρησιμοποιεί ο Τοξότης.

(Η)

Προσωπικά Δεδομένα Δωρητών
(i) Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, ο Τοξότης υποχρεούται να συλλέγει το
Ονοματεπώνυμο και τη Διεύθυνση των δωρητών, για τη διευθέτηση των
σχετικών αποδείξεων/ευχαριστήριων επιστολών και τη διατήρηση των
σχετικών αρχείων. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει μετέπειτα να τα στείλει στο
ελεγκτικό γραφείο Crowe Cyprus Limited, το οποίο τηρεί τις λογιστικές του
εγγραφές, συνεπώς επίσης θα εκδώσει και τις αποδείξεις των δωρητών και θα
διατηρήσει αρχεία. Επεξεργασία αυτών των στοιχείων θα γίνει και από την
KPMG που διενεργεί τον ετήσιο εξωτερικό έλεγχο του Τοξότη.
(ii) Πέρα από το Ονοματεπώνυμο και τη Διεύθυνση των δωρητών, σε περίπτωση
που κριθεί αναγκαία η οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ του Τοξότη και
κάποιου δωρητή σχετικά με τη δωρεά/την εισφορά και για την έκδοση της
απόδειξης/ευχαριστήριας επιστολής, πιθανόν ο Τοξότης να χρειαστεί να
συλλέξει και να διατηρήσει τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.
(iii) Έχετε υπόψη πως τόσο ο Τοξότης, όσο και οι συνεργάτες του, τηρούν
κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας, όπως ορίζεται από την
κυπριακή νομοθεσία 125(Ι)/2018 και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679 («ΓΚΠΔ» ή «GDPR»), αλλά και από
οποιανδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία, και όλες τις σχετικές τροποποιήσεις
τους κατά καιρούς. Επίσης, επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των
δωρητών και τα σχετικά αρχεία των δωρεών/εισφορών, ηλεκτρονικής ή/και
έντυπης μορφής ανάλογα, με ασφάλεια και εχεμύθεια και μόνο για το χρονικό
διάστημα που κρίνεται αναγκαίο για την τήρηση των νομικών τους
υποχρεώσεων και την προστασία των έννομών τους συμφερόντων.
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