Drogi Użytkowniku, Drogi Darczyńco
RDN Małopolska to jednostka organizacyjna Diecezji Tarnowskiej z siedzibą w Tarnowie przy
ul. Bema 14, NIP: 8731004784, REGON 850282724, dalej nazywaną Administratorem.
Twoja prywatność ma dla nas olbrzymie znacznie, dlatego też poniżej prezentujemy Ci
Regulamin Darowizn oraz najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas
Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nas przy
przekazywaniu Darowizn.

I. Regulamin Przekazywania Darowizn On-line
1. Darowizny są dobrowolne i wykorzystane będą jedynie na działania zgodne z naszymi
celami statutowymi. Przekazywanie darowizn jednorazowych oraz darowizn cyklicznych na
cele statutowe RDN Małopolska jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności – operatorem płatności jest Blue Media S.A. z
siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-1351-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości).
Darowizny jednorazowe oraz cykliczne są realizowane za pomocą internetowego serwisu
usługowego Bluemedia.
2. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą. RDN Małopolska nie ponosi
odpowiedzialności za dokonanie darowizn przez oso
3. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. RDN nie odpowiada za przerwy
w dostępie do serwisu usługowego BlueMedia.
4. Darczyńca może zdecydować się na przekazanie darowizny jednorazowej lub cyklicznej:
a) Darowizna jednorazowa – umożliwia przekazanie jednorazowej zadeklarowanej kwoty
pieniężnej na rzecz RDN Małopolska;
b) Darowizna cykliczna – umożliwia regularne, comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej
kwoty pieniężnej na rzecz RDN Małopolska przez czas nieokreślony, do czasu dokonania
rezygnacji.
5. Darczyńca może wpłacić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub dowolną podaną przez
siebie kwotę.
6. Serwis BlueMedia umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz RDN
Małopolska. Przekierowanie do serwisu BlueMedia następuje poprzez korzystanie

z elektronicznego formularza umieszczonego na stronie RDN Małopolska (Przycisk „Przekaż
Darowiznę”). Wpłat darowizn on-line można dokonać z użyciem jednego z poniższych
sposobów płatności, tj. za pomocą Kart płatniczych:


Visa



Visa Electron



MasterCard



MasterCard Electronic



Maestro

7. Serwis BlueMedia, pośredniczący w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzia (wirtualny
identyfikator karty) umożliwiające przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego
identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności cyklicznych na rzecz
RDN Małopolska. Przekierowanie do serwisu usługowego następuje przez kliknięcie
odpowiedniego linka w banerze na stronie RDN.
8. RDN zastrzega, że nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej,
podczas płatności zaszyfrowanej przez serwis płatności internetowych BlueMedia
generowany jest jedynie maskowany numer karty oraz datę jej ważności, dzięki czemu RDN
Małopolska nie otrzymuje pełnego numeru karty płatniczej.
9. Czas realizacji darowizny jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji
płatności co do sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą.
Maksymalny czas transakcji, z zastrzeżeniem wyjątków i okoliczności wynikających
z Regulaminu i/lub przepisów prawa, nie może przekroczyć dwóch dni roboczych.
Wykonanie darowizny jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
10. Dokonanie darowizny przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy RDN Małopolska
równoznaczny jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
11. Strona internetowa www.rdn.pl jest administrowana przez, ul. Bema 14, 33-100 Tarnów,
NIP. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz RDN Małopolska w celu
wsparcia jego działalności statutowej.
12. Darczyńca może w dowolnym momencie zrezygnować z dokonywania darowizn
cyklicznych. W tym celu należy:
a) kliknąć w odnośnik na stronie internetowej lub
b) wysłać maila na adres: w tytule maila prosimy umieszczenia słów „Rezygnacja z darowizny”
a w treści o podanie imienia i nazwiska, wysyłając maila na adres: dominik.kulig@rdn.pl.

12. Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu przekazanej darowizny w terminie 30 dni od jej
wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy napisać na adres: dominik.kulig@rdn.pl lub
zadzwonić na numer (+48 22) 505 66 90. W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska
oraz w tytule umieszczenie słów „Rezygnacja z darowizny”. W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą
sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
Zamawiającego. Darowizna zostanie zwrócona maksymalnie w ciągu 30 dni od daty
zgłoszenia rezygnacji.
13. RDN zastrzega, że wpłaty darczyńców, są dokonywane przy pomocy bezpiecznego
certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
W celu zrealizowania płatności korzystamy z operatora płatności serwisu Blue Media.
14. RDN Małopolska nie gwarantuje realizacji Darowizny w czasie rzeczywistym w przypadku
nie zastosowania się przez Darczyńcy podczas realizacji Darowizny do instrukcji widocznych
w panelu transakcyjnym oraz na stronie internetowej RDN Małopolska lub stronach
internetowych przez które dokonywania jest płatność Darowizny.
15. RDN Małopolska nie ponosi odpowiedzialności za płatności Darowizn niezrealizowane lub
zrealizowane z opóźnieniem, jeżeli zostało to spowodowane podaniem błędnych lub
niekompletnych danych przez Darczyńcę lub nastąpiło to w wyniku zdarzeń niezależnych od
RDN Małopolska. Darczyńca ma obowiązek zawiadomić RDN Małopolska o każdej takiej
niewykonanej lub nieautoryzowanej Płatności Darowizny.
16. Transakcja weryfikowana przez serwis BlueMedia podlega ocenie na podstawie kryteriów
ustalonych
przez serwis BlueMedia w związku ze środkami bezpieczeństwa
finansowego stosowanymi w celu zapobiegania oszustwom, a także przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz transakcjami nieautoryzowanymi. Czas
weryfikacji może trwać przez okres niezbędny do weryfikacji, nie dłuższy niż wynikający z
przepisów prawa lub Regulaminu. Darczyńca wyraża zgodę na to, że w przypadku weryfikacji
negatywnej przekazana do zwrotu na rachunek Darczyńcy lub zatrzymana celem podjęcia
przez właściwe organy dalszych działań zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub transakcji nieautoryzowanych.
17. RDN Małopolska nie wykonuje innych czynności niż przyjęcie darowizny, w szczególności
innych umów niż darowizna poprzez serwis BlueMedia i z tego tytułu nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności względem Darczyńcy. W szczególności RDN Małopolska nie ponosi on
żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez
serwis BlueMedia.
18. Reklamacje prosimy kierować na adres: dominik.kulig@rdn.pl . W treści maila prosimy o
podanie imienia i nazwiska daty i miejsca transakcji oraz opis okoliczności faktycznych
dotyczących reklamacji i przyczyn reklamacji oraz wskazanie żądania (czego Państwo
oczekują) w związku z reklamacją oraz w tytule umieszczenie słów „Reklamacja darowizny”.
Reklamacja będzie rozpatrywania w terminie 15 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, karty
kredytowej i/lub debetowej do przetwarzania płatności, adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki
oraz lokalizacji (zwanych dalej „Twoimi danymi”) jest dobrowolne, ale niezbędne dla naszej
współpracy – ze względu na charakter prowadzonej przez nas działalności, w przypadku
Państwa zgody, w związku z funkcjonowaniem strony www.rdn.pl. W przypadku wynikających
z przepisów prawa, w związku z konieczności weryfikacji płatności o którym mowa w
Regulaminie może być konieczne podanie danych innych niż wskazane powyżej, np. nr PESEL
które będą przetwarzane wyłącznie dla tych celów.
Zbieramy Państwa dane poprzez bezpośrednie interakcje, takie jak te, których dokonują
Państwo w trakcie korzystania ze strony RDN Małopolska lub dokonywania Darowizn. Dane
od osób trzecich, takie jak informacje ze stron internetowych osób trzecich lub inne
informacje, które udostępnili Państwo do publicznego wglądu lub informacje dostarczane
przez osoby trzecie.
Administratorem Państwa danych osobowych jest RDN Małopolska, reprezentowany przez
Ks. Jana Bartoszka. Podanie danych osobowych, innych niż wskazane powyżej
W związku z tym Państwa dane przetwarzane są przez nas w celach:
a) obsługi dokonywanych przez Państwa wpłat Darowizn (podstawa przetwarzania danych to
wykonywanie umowy darowizny) w tym zarządzania naszą relacją z Państwem i tj. między
innymi Państwa dostępem do strony www.rdn.pl i Państwa korzystaniem z niej w celu
dokonywania Darowizn. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do wykonania umowy
Darowizny;
b) związanych z funkcjonowaniem strony www.rdn.pl, realizacją celów statutowych oraz, o ile
wyrazisz na to zgodę (zapiszesz się na newsletter), w celach marketingowych/informacyjnych
(realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci promowania naszych
produktów i usług). Powyższy cel - prowadzenia marketingu, tj. między innymi
zarejestrowania Państwa zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych w
stosownych przypadkach odbywa się w oparciu o Państwa zgodę lub nasze prawnie
uzasadnione interesach;
c) innych celach związanych ze wsparciem działalności, tj. między innymi zarządzania
Darowiznami, finansowego i podatkowego rozliczenia i zgodnością oraz raportowania do
podmiotów zewnętrznych. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do celu wypełniania
obowiązku prawnego, któremu podlegamy lub który jest w inny sposób zgodny z prawem na
mocy obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych lub z uwagi na nasze prawnie
uzasadnione interesy.

Pamiętajcie Państwo, że w każdej chwili możecie zgłosić sprzeciw wobec dalszego
przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych/informacyjnych. Aby odwołać swoją
zgodę wystarczy, że skontaktujecie się Państwo z nami.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do dostępu w treść dotyczących Państwa danych, w
każdej chwili możecie również zażądać ich poprawienia, zmiany, usunięcia lub przeniesienia
do innego podmiotu administrującego.
Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres
5 lat od końca roku, w którym dokonałeś wpłaty (realizacja przepisów o rachunkowości), a
następnie do czasu ew. zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych osobowych, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym
nam obsługę techniczną, IT, księgową oraz prawną, a także operatorowi płatności serwisowi
BlueMedia.
Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne
z przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z rozporządzeniami unijnymi.
Jednocześnie jeśli uważacie Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszamy Państwa dane
osobowe, przysługuje Państwu prawo do złożenia odpowiedniej skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (dawniej zwanym GIODO - Głównym Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych). Macie Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Danych osobowych.
Ciasteczka (cookies).
Strona internetowa RDN Małopolska, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw.
plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci Twojego
urządzenia (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia Ci korzystania z wszystkich
funkcjonalności naszej strony. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego
urządzenia. Ponadto w każdej chwili możesz je usunąć – korzystając z odpowiednich opcji
Twojej przeglądarki. Korzystając z tych opcji możesz również blokować wykorzystanie plików
cookies w przyszłości.
W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są do celów:
1) zapamiętywania informacji o Twojej sesji
2)statystycznych
3)marketingowych
4) udostępnienia Ci pozostałych funkcjonalności strony.
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej
przeglądarce możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten
temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie
wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której
używasz:

–Firefox
–Chrome
–Safari
–Internet Explorer / Microsoft Edge
Nasza strona internetowa mogą zawierać linki do innych stron lub osób trzecich, których
polityki prywatności mogą różnić się od naszej. Zaznaczamy, że nie odpowiadamy za
zbieranie, przetwarzanie ani ujawnianie danych osobowych zebranych za pośrednictwem
innych stron internetowych.
Ponadto nie odpowiadamy za informacje ani treści zamieszczone na takich stronach. Linki do
innych stron podawane są wyłącznie dla wygody. Korzystanie przez Państwa z takich stron
i ich przeglądanie podlega ich postanowieniom określonym w ich politykach. Prosimy o
zapoznanie się z politykami prywatności umieszczonymi na takich innych stronach, które
mogą Państwo odwiedzić za pośrednictwem naszej strony.
W konkretnych wypadkach RDN Małopolska może przekazać Państwu dodatkowe lub inne
polityki prywatności, dotyczące tego, w jaki sposób Państwa dane osobowe są zbierane i
wykorzystywane przez serwis BlueMedia.
Kontakt z Administratorem - skorzystanie z przysługujących Ci uprawnień dotyczących
Twoich danych osobowych, lub po prostu chcesz zapytać o coś wiązanego z naszą Polityką
Prywatności napisz na adres e-mail: dominik.kulig@rdn.pl. Nasze dane korespondencyjne to:
RDN Małopolska, ul. Bema 14, 33-100 Tarnów.

