Regulamin
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu i dokonywania ofiar oraz darowizn na rzecz
Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa, z siedzibą w Rybniku przy
ul. Wołodyjowskiego 5.
Kontakt z Parafią można uzyskać
− pod numerem telefonu: 32 422 62 82,
− korzystając z adresu poczty elektronicznej: niedobczyce@katowicka.pl

§ 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z portalu.
2. Odwiedzający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych określonych w niniejszym
regulaminie, która korzysta z portalu www.nspj-niedobczyce.pl.
3. Parafia – Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa, z siedzibą w Rybniku przy
ul. Wołodyjowskiego 5, prowadząca portal internetowy pod adresem www.nspj-niedobczyce.pl.
4. Treści – wpisy dokonywane na ww. portalu internetowym, związane z życiem parafii, Kościoła
lokalnego oraz Kościoła powszechnego.
5. Ofiara – kwota pieniężna przekazywana na rachunek bankowy parafii, która w tytule przelewu
wskazuje cel, na jaki parafia otrzymuje konkretną sumę pieniędzy (np. ofiara za Msze św., itp.).
6. Darowizna na cele kultu religijnego – kwota pieniężna przekazywana na rachunek bankowy parafii,
która może dobrowolnie dysponować przekazaną sumą pieniędzy w zakresie prowadzonej
działalności religijnej.
7. Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze – kwota pieniężna przekazywana na rachunek bankowy
parafii, która jest przeznaczona na działalność charytatywną lub opiekuńczą prowadzoną przez
Parafię.
8. System teleinformatyczny –

zespół

współpracujących

ze

sobą
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informatycznych

i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia
końcowego.

§ 2 Zasady ogólne
1. Warunkiem korzystania z portalu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego
postanowień.
2. Portal internetowy służy do informowania Odwiedzających w zakresie bieżących spraw parafii,
Kościoła lokalnego oraz Kościoła powszechnego.
3. Wszystkie publikowane treści są publikowane zgodnie z prawem, w tym z poszanowaniem praw
autorskich.
4. Odwiedzający mają bezpłatne prawo do czytania, oglądania i przetwarzania treści i obrazów
publikowanych na stronach portalu www.nspj-niedobczyce, jednak są one objęte prawami
autorskimi i nie wolno ich udostępniać w innych serwisach ani osobom trzecim bez zgody Parafii.

§ 3 Składanie ofiar i darowizn
1. Parafia udostępnia na swoich stronach numery kont bankowych oraz mechanizmy służące do
dokonywania przelewów: PayPal oraz Tpay.
2. Składając ofiarę lub darowiznę Odwiedzający akceptuje regulamin banku oraz serwisów PayPal
i Tpay.
3. Odwiedzający składający ofiary i darowizny mają prawo otrzymania pisemnego poświadczenia
Parafii o wykorzystania przelanej kwoty (szczególnie przy ofiarach na cele charytatywno-opiekuńcze).
4. Parafia nie ma prawa wystawiać rachunków za przelane ofiary i darowizny, poza drukiem KP.
5. Odwiedzający portal, który złoży ofiarę lub darowiznę na rzecz Parafii, może zwrócić się do Parafii
o jej zwrot w przypadku stwierdzenia, iż nie została ona wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.
W tym celu należy złożyć pisemną reklamację do Parafii. Po rozpatrzeniu reklamacji, w przypadku
uznania jej zasadności, Parafia zwróci należną sumę na rachunek bankowy Odwiedzającego w
terminie siedmiu dni.

§ 4 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem

danych

osobowych

jest

Parafia

Najświętszego

Serca

Pana

Jezusa,

ul. Wołodyjowskiego 5, 44-270 Rybnik, NIP: 642-25-72-578; Dane kontaktowe: adres e-mail:
niedobczyce@katowicka.pl, numer telefonu: 32 422 62 82.
2. Na portalu umieszczane są informacje oraz zdjęcia z wydarzeń odbywających się w Parafii, jednak
Odwiedzający ma prawo zażądać ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się Parafią
osobiście, telefonicznie bądź mailowo.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Dekret ogólny w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim.
4. W trakcie przeglądania naszego portalu Twoje dane (np. adres IP, cookies) mogą być przekazane do
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trzecich

(m.in.
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w
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podejmowanymi

w

serwisach

społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych państw
i serwisów (m.in. Facebook), wykorzystaniem narzędzi analitycznych jak Google Analytics –
używanych w celach statystycznych do badania popularności naszych podstron.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
3. Integralną częścią Regulaminu jest polityka prywatności portalu.

