
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

WRAZ Z POLITYKĄ COOKIES 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.  

2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie: 

a) Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i 

przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu. 

b) Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Fundację, związane ze świadczeniem usług 

droga elektroniczną przez Fundację za pośrednictwem Serwisu. 

c) Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem 

Serwisu. 

d) Fundacja- Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni z siedzibą w Krakowie przy ul. Górnej 5a/9, 30-

094 Kraków, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 

oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414038, NIP: 6772368045, REGON: 

122529230, tel, +48 530 884 545, e-mail: fundacja@glosnapusyni.pl. 

e) Regulamin - niniejszy regulamin. 

f) Serwis - witryna internetowa działająca pod adresem juzczas.org, prowadzone przez Fundację. Serwis 

obejmuje w szczególności informacje organizacyjne o Wydarzeniu JUŻ CZAS. 

g) Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp 

do Serwisu. 

h) Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu. 

 

§2 

Usługi świadczone drogą elektroniczną 

 

1. Fundacja udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu możliwość korzystania usługi świadczonej 

drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

Dz.U.2017.1219 t.j..), której treścią jest udostępnianie zawartości Serwisu. W ramach serwisu możliwe jest 

skorzystanie z usługi przekazywania darowizn za pośrednictwem serwisu Dotpay – zasady przekazywania 

darowizn zostały określone w Regulaminie Przekazywania Darowizn – stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

2. Celem skorzystania z powyższej usługi, Użytkownik powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym 

połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym oraz niezbędnym 

oprogramowaniem (przeglądarką internetową). 

3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje poprzez zgłoszenie przez Użytkownika stosownego, 

indywidualnego żądania przekazu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej - co może nastąpić poprzez 

otwarcie witryny Serwisu. Przedmiotowa umowa ulega rozwiązaniu po jej całkowitym wykonaniu 

(zakończeniu korzystania z Serwisu). 

4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jej 

funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania (malware), 

5. W przypadku niezadowolenia z działalności Serwisu, Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji pocztą 

elektroniczną, na adres: fundacja@glosnapusyni.pl. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie 

załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od 

jej otrzymania przez Fundację. 

§3 

Pliki cookies 

 

1. Fundacja za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Użytkownika informacje lub uzyskuje dostęp 

do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce. 

2. Fundacja wykorzystuje następujące typy plików Cookies: 

http://juzczas.org/


a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu 

zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci 

Urządzenia 

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich 

skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich 

usunięcia z Urządzenia. 

3. Korzystanie przez Fundację z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu 

Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu. 

4. Fundacja wykorzystuje Cookies Własne w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji i potrzeb 

Użytkownika, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju Urządzenia za pomocą którego Użytkownik 

korzysta z Serwisu. 

5. Fundacja wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, służących 

monitorowaniu sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników – co umożliwia jak najlepsze 

dostosowanie go do potrzeb Użytkowników. W tym zakresie, Fundacja  korzysta z usługi Google Analytics – w 

ramach której w chwili otworzenia Serwisu następuje odczytanie, napisanie i wysłanie na zabezpieczony 

serwer Google informacji o pochodzeniu użytkowników identyfikowanych na podstawie IP. Google Analytics 

nie zbiera danych prywatnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na witrynie Google 

(https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl). 

6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w 

ustawieniach przeglądarki internetowej  - w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę 

plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). Opis niezbędnych w tym celu czynności można odnaleźć na 

witrynach producentów, np: 

a) Mozilla Firefox:  

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20o

bs%C5%82ugi%20ciasteczek 

b) Google Chrome: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 

c) Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies. 

8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Serwisie. 

 

§4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację określa polityka prywatności – dostępna poniżej 

w punkcie POLITYKA PRYWTNOŚCI Stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Fundacji przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą w 

żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników. 
 

 

 

Załączniki: 

1. Polityka Prywatności, 

2. Regulamin Przekazywania Darowizn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl


Załącznik nr 1 do REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

WRAZ Z POLITYKĄ COOKIES 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  

Jeśli trafiłaś lub trafiłeś na tę informację, to zapewne dlatego, że odpowiedni link lub adres strony internetowej 

przekazaliśmy Ci podczas rozmowy telefonicznej, w korespondencji elektronicznej, potwierdzeniu rejestracji lub 

podobnym/etc. 

Chcemy bowiem najlepiej spełnić swoje obowiązki wynikające z RODO (czyli rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016), ale wiemy, że podanie 

wszystkich tych wyjaśnień w innym miejscu, byłoby dla Ciebie bardziej uciążliwe i nieczytelne, a poinformowanie 

każdej osoby, której mogą one dotyczyć niemożliwe. Dlatego, w miarę możliwości chcemy te informacje 

dodatkowo zebrać w tym miejscu. Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania czy uwagi odnośnie 

przetwarzania Twoich danych przez Administratora możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod 

numerem telefonu: +48 530 884 545 lub adresem e-mail: fundacja@glosnapusyni.pl. 

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni z siedzibą w 

Krakowie przy ul. Górnej 5a/9, 30-094 Kraków, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414038, NIP: 

6772368045, REGON: 122529230, zwana dalej: Administratorem 

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem., zwana 

dalej: Umową dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. Może się jednak zdarzyć, 

że przetwarzamy Twoje dane osobowe na innej podstawie, w szczególności na podstawie zgody, której nam 

udzieliłaś lub udzieliłeś. Nie przetwarzamy danych osobowych bez podstawy prawnej. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do 

podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, w tym w szczególności w celu prowadzenia 

korespondencji etc. albo wyłącznie dla celów wskazanych przez Administratora w momencie wyrażania 

Zgody. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarc ie lub 

realizacja Umowy będą niemożliwe. W przypadku zgody, jej niepodanie spowoduje, że Administrator nie 

będzie mógł świadczyć na Twoją rzecz określonych usług lub innych świadczeń (np. newslettera). 

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany 

prawem (dla celów statystycznych, czy podatkowych). W przypadku zgody – Twoje dane będziemy 

przetwarzać nie dłużej, niż przez czas świadczenia usługi lub innych świadczeń, do których odnosi się 

zgoda.  

6. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania 

danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy), a  także podmioty świadczące 

na naszą rzecz usługi pomocnicze, w celu wykonania Umowy, albo świadczenia usług lub innych świadczeń 

(w przypadku zgody), tj. w szczególności podmioty świadczące usługi hostingowe, księgowe i podobne. 

7. Pamiętaj, że co do zasady masz prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo 

żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora 

Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, możesz 

dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie 

(wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem). 

8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

9. Twoje dane nie są przekazywane poza obszar EOG. 

 



 

Załącznik nr 2 do REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WRAZ Z POLITYKĄ 

COOKIES 

 

REGULAMIN DAROWIZN 

 

§ 1. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin Darowizn stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Świadczenia Usług Droga Elektroniczną 

Wraz z Polityką Cookies (dalej jako: „Regulamin”). Przyjęte w Regulaminie pojęcia mają analogiczne znaczenie 

na gruncie niniejszego Regulaminu Darowizn.  

2. Regulamin Darowizn określa zasady przekazywania darowizn na rzecz Fundacji za pośrednictwem Serwisu 

(juzczas.org), w tym przy pośrednictwie operatora Dotpay. 

3. Pod pojęciem operatora Dotpay należy rozumieć: PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. 

Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887. 

4. Niniejszy Regulamin Darowizn jest dostępny pod adresem: https://glosnapustyni.pl/regulamin-juz-czas/ 
5. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu Darowizn. 

6. Pod pojęciem „Darowizny” rozumie się przekazane na rzecz Fundacji środki pieniężne lub rzeczy. 

 

§ 2. Zasady przekazywania darowizn 

1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna (dalej 

jako: „Darczyńcy”). 

2. Przekazanie Darowizny jest równoznaczne z zawarciem umowy darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 Kodeksu 

cywilnego. 

3. Przekazanie darowizny może nastąpić w drodze przelewu bankowego na dane udostępnione w ramach Serwisu 

lub za pośrednictwem usług oferowanych przez operatora Dotpay. Za bezpieczeństwo transakcji (darowizn) 

przekazywanych za pośrednictwem operatora Dotpay opowiada Dotpay. Szczegóły dotyczące funkcjonowania 

usług operatora Dotpay dostępne są pod adresem: https://www.dotpay.pl/dla-kupujacych/regulaminy. 

4. Przekazane darowizny przeznaczane są wyłącznie na działania związane z celami statutowymi Fundacji w tym 

na organizację Wydarzenia JUŻ CZAS. 

5. Operator Dotpay umożliwia przekazywanie darowizn za pośrednictwem prowadzonego przez serwisu Dotpay. 

Skorzystanie z usług operatora Dotpay następuje po przekierowaniu do serwisu prowadzonego przez Dotpay. 

 

§ 3. Ochrona danych osobowych 

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej 

pod adresem: https://glosnapustyni.pl/regulamin-juz-czas/ 

 

§ 4. Postępowanie reklamacyjne 

1. Każdy Darczyńca może zgłosić reklamację w zakresie funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w 

zakresie przekazywania darowizn. 

2. Reklamację należy zgłosić na adres: fundacja@glosnapustyni.pl wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz 

podając powód i ewentualnie szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie indywidualnie 

w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Fundacja ma prawo do zmiany Regulaminu Darowizn w dowolnym momencie. Zmiana wchodzi w życie w dniu jej 

opublikowania. 

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu Darowizn okażą się nieważne, 

niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

 

 

http://www.glosnapustyni.pl/

