Regulamin przekazywania darowizn
(zakupu cegiełek)
1. Przedmiotem sprzedaży jest darowizna (w postaci wirtualnej cegiełki) dla Cerkwi
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie.
2. Celem przekazywania darowizn jest gromadzenie kwoty pieniężnej w celu dalszego
rozwoju Cerkwi.
3. Przekazanie darowizny ma charakter jedynie dobrowolny. Zgormadzona kwota
będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na cele parafialne.
4. Odpowiedzialność za zbieranie darowizn ponosi proboszcz parafii.
5. Darczyńca, który dokona zakupu nie otrzymuje fizycznie żadnego przedmiotu.
6. Darczyńca nie ponosi żadnych, dodatkowych kosztów związanych z realizacją
zamówienia. Produkt np. “Cegiełka o wartości 5 zł” oznacza, że darczyńca płaci tylko i
wyłącznie 5 zł.
7. Kupno odbywa się poprzez system elektronicznych płatności PayU:
https://www.payu.pl/
Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul.
Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 7792308495,
REGON 300523444, KRS 0000274399).
8. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
• przelewu elektronicznego
• karty płatniczej (kredytowej lub debetowej)
• przelewu tradycyjnego
9. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora
płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
10. W sytuacji braku możliwości dokonania zakupu lub wystąpienia błędu w płatności
należy zgłosić się do proboszcza parafii. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie
numer 11 niniejszego regulaminu.

11. Parafia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Darczyńca przy
przekazywaniu darowizny, udostępniając swoje dane osobowe Parafii, wyraża zgodę
na ich przetwarzanie w celach związanych z procedowaniem płatności. Darczyńca
może też udostępnić Parafii swoje dane osobowe celem otrzymywania materiałów
informacyjnych.
12. Darczyńca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz
usuwania swoich danych osobowych.
13. Darczyńca wie, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo dostępu do
treści swoich danych i ich poprawiania.
14. Darczyńca, zgodnie z prawem ma 14 dni na odstąpienie od umowy lub złożenie
reklamacji. W takiej sytuacji zwrot środków nastąpi również w ciągu 14 dni. W
przypadku odstąpienia od umowy prosimy o kontakt telefoniczny lub meilowy:
Ks. prot. mgr Jarosław Biryłko
tel. kom.: 661-877-000
email: j.birylko@wp.pl
15. Informacje o właścicielu sprzedawanych cegiełek a także stron internetowych:
Strony www.stargard.cerkiew.pl oraz www.cegielki.stargard.pl są prowadzone przez
Parafię prawosławną pw. św. ap. Piotra i Pawła.
Parafia Prawosławna
pw. św. ap. Piotra i Pawła
w Stargardzie
ul. Jana Chrzciciela 2
73-110 Stargard
Nip: 854 21 46 827
Bank BGŻ w Stargardzie
NR 79 2030 0045 1110 0000 0217 5460

