Regulamin Darowizn Kościoła Zielonoświątkowego DOM
z siedzibą w Warszawie
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

Regulamin darowizn Kościoła Zielonoświątkowego DOM z siedzibą w Warszawie
(„Regulamin”) określa zasady przekazywania Darowizn za pomocą Serwisu
Internetowego https://www.koscioldom.pl/index.php realizowanej przy wykorzystaniu
Systemu PayU, PayPal oraz za pomocą przelewu bankowego bezpośrednio na
rachunek bankowy Kościoła DOM.
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają (niezależnie od tego, czy zostały użyte w
liczbie pojedynczej czy mnogiej):
2.1. „Dane Osobowe” oznacza dane osobowe podane przez Darczyńcę w celu
dokonania Darowizny, takie jak imię, nazwisko, adres, numer rachunku
bankowego, adres email.
2.2. „Darczyńca” oznacza każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną posiadającą zdolność prawną, korzystającą ze Strony Internetowej,
2.3. „Darowizna” oznacza bezpłatne świadczenie na rzecz Kościoła DOM
dokonywane przez Darczyńcę na podstawie Umowy za pomocą Serwisu
Internetowego przeznaczane na cele działalności statutowej,
2.4. „Kościół DOM” oznacza Kościół Zielonoświątkowy DOM z siedzibą w Warszawie
(02-683), przy ul. Gotarda 16 lok. 9, kod pocztowy: Warszawa, wpisany do
Rejestru Zborów Kościoła Zielonoświątkowego pod numerem Z-245/275/13
działający na podstawie Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła
Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 1997 r. (Dz. U.
Nr 41 poz. 254), posiadający NIP 9512377534, REGON 147122226,
2.5. „PayPal” oznacza PayPal (Europe) S.a.r.l. et cie, S.C.A. i podmioty zależne lub
stowarzyszone,
2.6. „PayU” oznacza PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej
182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495,
REGON 300523444, o kapitale zakładowym 4 944 000 zł, kapitał wpłacony 4 944
000 zł, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach płatniczych,
2.7. „RODO” oznacza rozporządzenie 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,
2.8. „Serwis
Internetowy”
oznacza
serwis
internetowy
https://www.koscioldom.pl/index.php, na który składają się strony internetowe,
aplikacje, narzędzia i inne urządzenia, przez które Darczyńca może dokonać
Darowizny, a które są kontrolowane, zarządzane i utrzymywane i/lub hostowane
przez Kościół DOM,
2.9. „Serwis PayPal” oznacza serwis internetowy udostępniony przez PayPal na
podstawie umowy zawartej z Kościół DOM, za pomocą którego Darczyńca może
dokonać płatności Darowizny,
2.10. „Serwis PayU” oznacza serwis internetowy udostępniony przez PayU na
podstawie umowy zawartej z Kościół DOM, za pomocą którego Darczyńca może
dokonać płatności Darowizny,
2.11. „Strony” oznacza Darczyńcę oraz Kościół DOM,
2.12. „Umowa” oznacza umowę darowizny, na podstawie której Darczyńca zobowiązuje
się do bezpłatnego świadczenia na rzecz Kościoła DOM kosztem swojego
majątku.

3.

Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Darowizn dokonywanych za pośrednictwem
Serwisu Internetowego.
§2
ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

1.

Darowizny są wykorzystywane przez Kościół DOM wyłącznie na cele działalności
statutowej.

2.

Darczyńca może przekazać Darowiznę przy wykorzystaniu formularza udostępnionego
w Serwisie Internetowym za pomocą Serwisu PayPal lub PayU poprzez wpisanie
wybranej przez siebie kwoty, złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią
Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Kościół DOM, PayPal lub
PayU jego danych osobowych w celu realizacji Umowy. W takim przypadku Darowizna
jest obsługiwana przez operatora płatności PayU lub PayPal.

3.

W przypadku dokonywania Darowizny za pomocą Serwisu PayU:
3.1. Po wypełnieniu formularza udostępnionego w Serwisie Internetowym i wyborze
opcji „Przekazuję darowiznę z PayU”, Darczyńca zostaje odpowiednio
przekierowany do Serwisu PayU.
3.2. W ramach płatności za pomocą Serwisu PayU Darczyńca może dokonać wpłat za
pomocą przelewów elektronicznych (w tym BLIK) oraz przelewów tradycyjnych,
3.3. Dodatkowo, ze strony Serwisu PayU Darczyńca ma możliwość pobrania druku do
wpłaty darowizny na poczcie lub w banku.

4.

W przypadku dokonywania Darowizny za pomocą Serwisu PayPal:
4.1. Po wypełnieniu formularza udostępnionego w Serwisie Internetowym i wyborze
opcji „Przekaż Darowiznę”, Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do
Serwisu PayPal.
4.2. W ramach płatności za pomocą Serwisu PayPal Darczyńca może dokonać wpłat
za pomocą aplikacji Serwisu PalPal lub przy użyciu karty debetowej lub
kredytowej.

5.

Darczyńca może dokonać Darowizny dokonując przelewu bezpośrednio na następujący
rachunek bankowy Kościoła Dom:
Kościół Zielonoświątkowy DOM
ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa
Bank Zachodni WBK
Nr: 86 1090 1043 0000 0001 2286 1346

6. Umowa Darowizny zostaje zawarta z chwilą obciążenia rachunku bankowego Darczyńcy.
§3
PRZETWARZANIE DANYCH
1.

Dokonując Darowizny w sposób, o którym mowa w §2 ust. 5 Regulaminu Darczyńca
akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez
Kościół DOM, zgodnie z warunkami Regulaminu i w celach w nim określonych.

2.

W przypadku dokonania Darowizny w sposób, o którym mowa w §2 ust. 3 i 4 Darczyńca
akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez
PayU i PayPal, zgodnie z warunkami świadczenia usług i realizacji płatności
obowiązujących w tych serwisach oraz w celach w nich określonych.

3.

Administratorem danych osobowych jest Kościół Zielonoświątkowy DOM z siedzibą
w Warszawie (02-683) przy ul. Gotarda 16 lok. 9, a w przypadku korzystania z Serwisu
PayU lub Serwisu PayPal również PayU oraz PayPal.

4.

Odbiorcami Danych Osobowych będą PayU, PayPal, a także podmioty realizujące na
zlecenie Kościół DOM rozwiązania lub usługi informatyczne umożliwiające dokonanie
Darowizny, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz bankowe na rzecz
Kościół DOM.

5.

Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do Danych Osobowych, ich poprawiania, żądania
ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do
przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

6.

Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zawarcia i wykonywania Umowy oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej
zawarciem (w przypadku gdy są niezbędne), a także w celu prowadzenia działalności
statutowej przez Kościół DOM.

7.

Dane mogą być przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym
profilowane.

8.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie
niemożność zawarcia Umowy.

9.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, Darczyńcy
przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej
cofnięciem.

10.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do upływu okresu przedawnienia
roszczeń i obowiązków wynikających z Umowy.
§5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.

W uzasadnionych przypadkach Darczyńca ma prawo zgłosić reklamację i zażądać
zwrotu przekazanej darowizny.

2.

Reklamację należy zgłosić na adres: info@koscioldom.pl wpisując w tytule wiadomości
„reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja
rozpatrywana będzie przez Kościół DOM indywidualnie w ciągu 14 dni od daty
otrzymania reklamacji.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.06.2020 r.
2. Wszelkie problemy związane z płatnościami należy zgłaszać na adres email:
info@koscioldom.pl .
3. Kościół DOM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.
Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Serwisie Internetowym (w tym do
pobrania w formacie PDF). Aktualny Regulamin jest każdorazowo dostępny w Serwisie
Internetowym.
4. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej
Polskiej.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

