
§1. DEFINICJEREGULAMIN DAROWIZN  ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

PRZEKAZYWANYCH NA RZECZ FUNDACJI „GŁOS EWANGELII” ZA POŚREDNICTWEM 
SERWISU INTERNETOWEGO WWW.GOSPEL.PL 

§ 1  DEFINICJE 

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. „Administrator” –  Fundacja:  „Głos  Ewangelii”,  zarejestrowana  pod  numerem  KRS: 
0000161848,  wpisaną  do  Rejestru  Stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i 
zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie.  
XII  Wydział  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  z  siedzibą  przy  ulicy  Zagórna  10,  00-441 
Warszawa, NIP:  1639660, REGON: 012269589, która samodzielnie ustala cele i sposoby 
przetwarzania danych osobowych.

2. „Serwis”: strona internetowa dostępna pod adresem: www.gospel.pl.

3.  „Usługodawca” –  Fundacja:  „Głos  Ewangelii”,  zarejestrowana  pod  numerem  KRS: 
0000161848,  wpisaną  do  Rejestru  Stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i 
zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie.  
XII  Wydział  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  z  siedzibą  przy  ulicy  Zagórna  10,  00-441 
Warszawa, NIP: 1639660, REGON: 012269589.

4. „Użytkownik” -  pełnoletnia osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności 
prawnych,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nieposiadająca  osobowości 
prawnej, która korzysta z Usług  świadczonych w Serwisie przez Usługodawcę, który 
dokonał pełnej akceptacji Regulaminu.

5. „Serwis pośrednictwa finansowego” – PayU S.A., dostawca usług płatniczych wpisany 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe 
Miasto i  Wilda w Poznaniu,  Wydział VIII  Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w 
całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji  podatkowej NIP:  779-23-08-495, 
REGON 300523444.

6.  „Darowizna” – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy 
w celu realizacji jego działalności statutowej (celów statutowych),

7. „Usługa”  – czynność polegająca na umożliwieniu przez Usługodawcą przekazywania 
Darowizny przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu usługi 
Serwisu pośrednictwa finansowego. 

8. „Płatność  Rekurencyjna”: forma  przekazywania  Darowizny  poprzez  cykliczne 
obciążanie  rachunku  bankowego  Użytkownika,  na  zasadach  określonych  w 
Regulaminie, 

9. „Karta płatnicza” – karta w rozumieniu art.  2 pkt.  15a ustawy o usługach płatniczych  
umożliwiająca  dokonywanie  transakcji  płatniczych  procesowanych  serwis 
pośrednictwa  finansowego  na  zasadach  określonych  w  Regulaminie,  która  może 
zostać zarejestrowana przez Użytkownika. 

10. „Internet”- sieć internetowa, za pomocą której Użytkownik łączy się z Serwisem. 

11. „Umowa”- umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a 
Użytkownikiem. 

12. „Abonament” –  pobierana  od  Użytkownika  w  formie  Płatności  Rekurencyjnej 
zryczałtowana suma pieniężna, przekazywana Usługodawcy w formie darowizny. 
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13.  „Regulamin” – niniejszy Regulamin.

14. „RODO” -   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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wyłącznym  celem  Usługi  jest  zbiórka  środków  pieniężnych  na  cele  statutowe 
Usługodawcy.

2. Użytkownik  przed  rozpoczęciem  korzystania  z  Serwisu  zobowiązany  jest  do 
zapoznania  się  z  treścią  niniejszego  Regulaminu  oraz  regulaminu  Serwisu 
pośrednictwa finansowego.  

3. Usługodawca  nieodpłatnie  udostępnia  Użytkownikom  Regulamin  przed  zawarciem 
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie 
internetowej.

4. Akceptując  niniejszy  regulamin  Użytkownik  oświadcza,  iż  jest  w  pełni  świadomy  i 
akceptuje fakt iż przekazanie Darowizny wyczerpuje przesłanki umowy, o której mowa 
w art. 888 Kodeksu cywilnego, to jest umowy darowizny, która polega na bezpłatnym 
świadczeniu na rzecz Usługodawcy kosztem majątku Użytkownika.

5. Akceptując  niniejszy  regulamin  Użytkownik  oświadcza,  że  jest  w  pełni  świadomy  i 
akceptuje  fakt  iż  ,  iż  w  momencie  dokonana  przelewu  ziszczają  się  przesłanki,  o 
których  mowa  w  art.  890  §  1  zd.  drugie  Kodeksu  cywilnego,  który  stwierdza  że 
wykonana darowizna jest ważna niezależnie od formy czynności prawnej.

§3. SPOSÓB KORZYSTANIA Z SERWISU

1. W celu właściwego korzystania przez Użytkowników z Usług dostępnych w Serwisie, w 
tym w celu skutecznego zarejestrowania się, niezbędne jest łącznie:

a) połączenie z internetem. 

b) posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów internetu;

c) korzystanie  z  przeglądarki  internetowej  umożliwiającej  wyświetlanie  na 
ekranie urządzenia, o którym mowa pod lit. b) dokumentów hipertekstowych, 
powiązanych w sieci internet przez  sieciową usługę WWW oraz obsługującej 
język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2. Korzystanie z Usług świadczonych w ramach Serwisu jest bezpłatne i dobrowolne z 
zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu.

3. Wszelkie  koszty  związane  z  wymaganiami  technicznymi  określonymi  w  §  3  ust.  1 
obciążają  w  całości  Użytkownika,  w  tym  w  szczególności,  lecz  niewyłącznie  koszty 
związane z uzyskaniem dostępu do sieci internet.

§5. USŁUGI I OPŁATY 

1. Usługodawca świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu na rzecz Użytkowników 
usługę  umożliwiającą,  za  pośrednictwem  Serwisu  pośrednictwa  finansowego, 
przekazywanie Darowizn na cele statutowe działalności Usługodawcy.

2. Usługodawca nie pobiera  od  Użytkowników  żadnej  prowizji  ani  innych  dodatkowych 
opłat z tytułu wpłat Darowizn.
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3. Opłaty  z  tytułu  korzystania  z  Serwisu  pośrednictwa  finansowego  określają 
odpowiednie regulaminy tegoż serwisu.

4. Użytkownik  przyjmuje  do  wiadomości,  iż  część  Darowizny  zostaje  przekazana 
Serwisowi pośrednictwa finansowego z tytułu opłaty za korzystanie z usług Serwisu 
Pośrednictwa  Finansowego,  zgodnie  z  regulaminem  i  tabelą  opłat  obowiązującą  w 
Serwisie pośrednictwa finansowego. 

§4. ZAWARCIE UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu. 

2. Zawarcie Umowy jest dobrowolne.

3. Do  wykonania  Umowy  konieczne  jest  posiadanie  konta  w  Serwisie  pośrednictwa 
finansowego.

4. Użytkownik  zobowiązany  jest  do  założenia  konta  w  Serwisie  pośrednictwa 
finansowego  i  zapoznania  się  z  regulaminami  obowiązującymi  w  Serwisie 
pośrednictwa finansowego. 

5. Usługodawca  informuje,  że  korzystanie  z  Serwisu  wiąże  się  z  zagrożeniami 
charakterystycznymi  dla  usług  świadczonych  drogą  elektroniczną,  w  szczególności 
możliwością  zainstalowania  szkodliwego  oprogramowania  przez  osoby  trzecie, 
wyłudzenia  haseł lub próby innej  aktywności  mającej  na celu przejęcie kontroli  nad 
tożsamością  Użytkownika.  Jednocześnie  Usługodawca  informuje,  że  dołożył 
wszelkich  starań  oraz  podjął  niezbędne  kroki  do  zminimalizowania  wyżej 
wymienionych zagrożeń i jego odpowiedzialność jest w tym zakresie wyłączona. 

6. Usługodawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zagrożenia  opisane  w  §  4  ust.  4 
Regulaminu oraz za szkody wywołane działaniem Serwisu pośrednictwa finansowego. 

§6. PŁATNOŚCI REKURENCYJNE

1. Zawarcie  Umowy  na  Płatność  Rekurencyjną  następuje  poprzez  wybranie  karty 
płatniczej  jako  sposobu  płatności  za  Abonament,  wypełnienie  danych  karty  oraz 
wyrażenia zgody na niniejszy dokument.

2. Umowa trwa dopóki Klient posiada konto w Serwisie lub do czasu, gdy Użytkownik lub 
Administrator anuluje Umowę, w zgodzie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

3.  W  celu  zarejestrowania  Karty  Płatniczej,  Użytkownik  w  ramach  procesu  płatności,  
podczas wyboru metody płatności powinien podać dane Karty Płatniczej (16-cyfrowy  
numer Karty Płatniczej, datę ważności Karty Płatniczej, kod CVV/CVC) oraz zapoznać  
się  z  zasadami  świadczenia  usługi  przez  Serwis  pośrednictwa  finansowego  i 
zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik dokonując akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu wyraża zgodę 
na rejestrację Karty Płatniczej w trakcie procesu płatności.

5. Prawidłowa rejestracja Karty Płatniczej skutkuje zapisaniem zaszyfrowanych danych 
Karty Płatniczej (4 ostatnie cyfry numeru karty płatniczej oraz data ważności karty) w 
Serwisie  i  umożliwia  cykliczne  obciążanie  rachunku  Użytkownika  na  rzecz 
Administratora. 

6. Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania Kartami Płatniczymi, tzn. może 
rejestrować nowe oraz usuwać już dodane Karty Płatnicze.

7. Użytkownik ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych zapisanych 
i przechowywanych przez Usługodawcę, a w przypadku ich zmiany w celu skorzystania 
z usługi zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.
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8. Skorzystanie z Płatności rekurencyjnej nie wiążę się z otwarciem rachunku 
bankowego ani rachunku płatniczego. 

9. Transakcje płatnicze dokonywane w ramach Płatności rekurencyjnej z 
wykorzystaniem zarejestrowanej Karty Płatniczej obsługiwane są przez Serwis 
pośrednictwa finansowego świadczący usługi płatnicze dla Usługodawcy. 

10. Abonament będzie naliczany od dnia zawarcia Umowy tj. od dnia wyrażenia zgody 
przez Użytkownika na naliczanie Abonamentu. 

11. Usługa Płatności rekurencyjnej świadczona jest przez czas nieokreślony. 

12. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie przez Użytkownika poprzez usunięcie 
Karty  Płatniczej  zapisanej  w  Serwisie  lub  poprzez  oświadczenie  złożone  przez 
Użytkownika, Usługodawcy, w formie pisemnej lub e-mailowej. 

13. W  przypadku,  gdy  działania  Użytkownika  naruszają  postanowienia  Regulaminu  lub 
negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania  Serwisu lub szkodzą innym 
Użytkownikom  bądź  mają  na  celu  ominięcie  zabezpieczeń  stosowanych  przez 
Administratora lub fałszowanie danych, Administrator ma prawo dokonać zawieszenia 
świadczenia usługi na rzecz Klienta oraz rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. 

§7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca. 

2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w 
razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o przekazaniu Darowizny przy korzystaniu z 
Serwisu,  w  zakresie,  w  jakim  jest  to  niezbędne  do  przekazania  Darowizny  na  cele 
statutowe.  Brak  podania  danych  osobowych  uniemożliwi  zawarcie  Umowy  oraz 
świadczenie Usług przez Administratora.

3. W sprawach związanych z danymi osobowymi Użytkowników, w tym realizacji swoich 
praw  należy  kontaktować  się  za  pośrednictwem  następującego  adresu  e-mail: 
gospel@gospel.pl

4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:

1) zawarcia i realizacji Umowy/Usługi na podstawie art. 6 ust.  1 lit. b RODO;

2) wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Administratorze  (np. 
rozliczenia podatkowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu prawnego Administratora (art. 6 ust. 
1  
lit. f RDOO), tj. archiwizacji z uwagi na:

3.a)kontrole organów podatkowych,

3.b) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń.

4) realizacji prawnie uzasadnionego interesu prawnego Administratora (art. 6 ust. 
1  
lit.  f  RDOO),  tj.  nawiązania  kontaktu  z  Użytkownikom,  aby  podziękować  mu  za 
darowiznę.

5. W  związku  z  prowadzeniem  Serwisu  Administrator  będzie  przetwarzał  następujące 
dane osobowe: 

1) imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu;

2) informacje przekazywane przez Serwis pośrednictwa finansowego w związku 
z wpłatami darowizn przez Użytkowników.  
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6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji  celów, w których zostały pozyskane, nie dłużej jednak niż do 
momentu  upływu  okresów  przedawnienia  wzajemnych  roszczeń  oraz  okresów 
przedawnienia zobowiązań podatkowych.

7. Administrator w granicach i na podstawie prawa upoważniony jest do przekazywania  
danych  osobowych  Użytkowników  obsługującym  go  firmom:  służbom  księgowym, 
kancelarii prawnej,  dostawcom usług poczty elektronicznej,  firmom informatycznym 
obsługującym Serwis.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich tzn.  poza Europejski 
Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

9. Użytkownik  ma  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania, 
usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  a  także  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu 
wobec dalszego przetwarzania. 

10. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Usługodawca  informuje,  iż  nie  będzie  wykorzystywał  danych  osobowych 
Użytkowników  do  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji,  które  opierają  się 
wyłącznie  na  zautomatyzowanym  przetwarzaniu,  w  tym  profilowaniu  i  wywołują 
wobec Usługodawców skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.

12. W  celu  realizacji  Usługi  Administrator  przekazuje  PayU  S.A.  wpisanej  do  rejestru 
przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Poznaniu  –  Nowe  Miasto  i 
Wilda  w  Poznaniu,  Wydział  VIII  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod 
numerem  KRS  0000274399,  o  kapitale  zakładowym  w  wysokości  4.944.000  PLN,  w 
całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji  podatkowej NIP:  779-23-08-495, 
REGON  300523444  (dalej:  „PayU  S.A.”)  dane  osobowe  Użytkownika  niezbędne  do 
wykonania Usługi co obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, adres Użytkownika, 
adres e-mail. 

13. Po  przekazaniu  PayU  S.A.  danych  osobowych,  o  których  mowa  w  ust.  12  ich 
administratorem  stanie  się  PayU  S.A.  w  zakresie  przetwarzania  w  Serwisie 
pośrednictwa finansowego, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. 

§8. PRAWA AUTORSKIE

1. Serwis jako całość chroniony jest prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy. 
Dotyczy to w szczególności  loga, grafk i  treści zamieszczanych przez Usługodawcę. 
Korzystanie  z  nich  jest  uwarunkowane  spełnieniem  wymogów  zawartych  w 
odpowiednich przepisach prawa. 

2. W  celu  uzyskania  zgody  na  korzystanie  z  utworów  należy  skontaktować  się  z 
Usługodawcą pod adresem wskazanym w § 12 ust. 6  Regulaminu. 

3. Prawa autorskie do materiałów zamieszczanych w Serwisie należą do  Usługodawcy. 
Zamieszczenie ich w serwisie nie przenosi praw na żaden podmiot. 

4. Usługodawca oświadcza i gwarantuje,  że materiały zamieszczane w Serwisie nie są 
obarczone  wadami  prawnymi,  w  szczególności  nie  narusza  i  nie  będzie  naruszać 
żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym wizerunku osób trzecich.

§9. REKLAMACJE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji  w sprawach związanych z 
funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem Usług przez Usługodawcę.
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2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: gospel@gospel.pl lub 
w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

3. Usługodawca  udzieli  odpowiedzi  na  reklamację  w  terminie  14  dni  od  dnia  jej 
otrzymania.

4. Odpowiedź  na  reklamację  zostanie  przesłana  do  Użytkownika  na  adres  e-mail 
wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na 
adres e-mail wskazany w piśmie.

5. Usługodawca  informuje,  że  reklamacje  dotyczące  usług  świadczonych  drogą 
elektroniczną przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są na zasadach 
i  w  trybie  określonym  w  regulaminach  świadczenia  przez  Serwis  pośrednictwa 
finansowego. 

§10. USUNIĘCIE DANYCH, WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Użytkownik ma prawo zażądać od Usługodawcy usunięcia 
swoich  danych  poprzez  wysłanie  wiadomości  e-mail  zawierającej  w  treści  takie 
żądanie na wskazany wyżej adres z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie, 
a Usługodawca ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie dane usunąć, nie później 
jednak niż w terminie 30 dni, o ile takie żądanie Użytkownika jest prawnie zasadne.

2. Żądanie  usunięcia  danych  jest  równoznaczne  ze  złożeniem  oświadczenia  o 
wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Usługodawcą.

3. Umowa  ulega  rozwiązaniu  z  chwilą  otrzymania  przez  Usługodawcę  żądania,  o 
którym mowa w ust. 1.

4. Usługodawca  ze  skutkiem  natychmiastowym  może  wypowiedzieć  umowę  z 
Użytkownikiem  w  przypadku,  gdy  Użytkownik  naruszy  postanowienia  niniejszego 
Regulaminu  lub  w  związku  z  korzystaniem  z  Serwisu  naruszy  powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.

5. O  fakcie  wypowiedzenia  umowy  w  trybie  §  10  ust.  4,  Użytkownik  zostanie 
poinformowany  za  pośrednictwem  wiadomości  e-mail  wysłanej  na  adres  poczty 
elektronicznej, który Użytkownik podał wypełniając formularz w Serwisie.

6. Rozwiązanie Umowy nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconych przez Użytkownika 
Darowizn. 

7. Umowa  może  zostać  wypowiedziana  przez  każdą  ze  Stron  ze  skutkiem  na  koniec 
miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w  którym  złożono  oświadczenie  o 
wypowiedzeniu.  Oświadczenie  o  wypowiedzeniu  Umowy,  powinno  zostać  wysłane 
drogą e-mailową lub pocztową na adresy wskazane w § 12 ust. 6 Regulaminu.

§11. ZMIANY REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie, a Użytkownicy drogą 
mailową  zostaną  poinformowani  o  tym  fakcie   z  co  najmniej  14-dniowym 
wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

3. Użytkownik  ma  prawo  wypowiedzieć  Umowę  w  przypadku  zmiany  Regulaminu  lub 
zmiany  regulaminów  Serwisu  pośrednictwa  finansowego,  w  terminie  14  dni  od 
poinformowania Użytkownika o zmianie w sposób wskazany w § 11 ust. 2 Regulaminu,  
poprzez  oświadczenie  złożone  Usługodawcy  na  adresy  wskazane  w  §  ust.  6 
Regulaminu. 
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§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

2. Regulamin  dostępny  jest  na  stronie  internetowej  Serwisu  w  formie  umożliwiającej 
jego odtwarzanie i utrwalanie, a także w siedzibie Usługodawcy.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez  Administratora w ramach 
Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której 
przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w 
Regulaminie, jest prawo polskie.

5. Jeżeli  którekolwiek  z  postanowień  Regulaminu  zostanie  uznane  prawomocnym 
orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

6. Usługodawca podaje następujący adres do korespondencji:

Fundacja „Głos Ewangelii”

ul. Zagórna nr 10 lok. 5

00-441 Warszawa

adres e-mail: gospel@gospel.pl
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