
IDEA Universal'ın misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli

olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme,

Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,

Kanunlara uygun şekilde bağışların gizliliğini talep etme,

Elektronik e-posta adresi ve kişisel bilgilerin hiçbir gerekçe ile IDEA Universal Derneği ve iştirakleri dışında hiçbir

kuruluş ile  paylaşılmayıp reklam, tanıtım ve pazarlama amaçlı kullanmama,

Güvenli ödeme sistemi yoluyla IDEA Universal web sitesi üzerinden yapılan bağışlarda kredi kartı bilgileri ‘3D

Secure’ ile korunmakta ve kesinlikle derneğimiz tarafından kayıt altına altına almama,

Bağış gerçekleştirildikten sonra bağış türüne bağlı olarak üç ila dokuz ay arasında bağışın tamamlanmasının IDEA

Universal Derneği'nin sorumluluğunda gerçekleştirme,

Olağanüstü hal koşullarında mevcut projelerde yaşanacak herhangi bir aksaklık durumunda IDEA Universal

tarafından bilgilendirme,

Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,

Bağış yaparken soru sorma, doğru ve açık cevapları alma hakkı, 

IDEA Universal Derneği'ne bağış yaparak bu şartları kabul ediyorum.

IDEA Universal Derneği olarak inanıyoruz ki;

IDEA Universal Derneği olarak paylaşmanın; daha adil, eşit ve iyi bir Dünya'nın temel yaşam hakkı su, gıda, enerji ve

herkesin insanlık onuruna yakışır şartlarda yaşamak için yaşam kalitemizi arttırdığına inanıyoruz. Bağışçılığın gönüllü bir

davranış olduğunu gözeterek IDEA Universal Derneği'nin  projelerinin güvenini ve saygısını kazanmasına, bağışçıların

güvenli bağış yapmalarına önem verdiğimiz için bağışçı haklarının arkasında duruyor ve destekliyoruz. 

IDEA Universal Derneği; 2016 yılında Hayri Dağlı öncülüğünde, adil ve barışçıl bir yeryüzü hayal eden gönüllüler

tarafından kurulmuştur. Şeffaflık, katılım, hesap verebilirlik, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri öncelikli olarak

benimsenmiştir. Yeryüzünün su, gıda, enerji ve eğitim sorunlarını sürdürülebilir biçimde çözmek için yenilikçi

programlar yürütür. 
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