
REGULAMIN 
przekazywania darowizn na rzecz Klasztoru Ojców Dominikanów w Poznaniu 

w ramach serwisu internetowego poznan.dominikanie.pl 

 

§1 
FORMULARZ 

1. Formularz dostępny jest w serwisie internetowym poznan.dominikanie.pl 

2. Dane Użytkownika wprowadzone do Formularza obejmują: adres e-mail, 
wysokość Darowizny. 

§2 
DAROWIZNA 

1. Odbiorcą Darowizny jest Klasztor oo. Dominikanów, ul. Kościuszki 99, 61-716 
Poznań, REGON: 040008186, NIP: 7781350364. 

2. Dokonanie Darowizny wypełnia przesłanki z art. 890 § 1 Kc, tj. Darowizna jest 
ważna i skuteczna niezależnie od formy prawnej oświadczenia złożonego przez 
Użytkownika w zakresie Darowizny.  

3. Darowizny są przekazywane w ramach korzystania przez Użytkowników z aplikacji 
Operatora udostępnionej w Serwisie po uzupełnieniu Formularza. 

4. Użytkownik może wpłacić tytułem Darowizny kwotę w wysokości dowolnej lub 
sugerowanej w Formularzu.  

§3 
REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z dokonaniem Darowizn, Użytkownicy powinni 
kierować bezpośrednio do Operatora.  

2. Szczegóły dotyczące składania reklamacji związanych z dokonaniem Darowizn 
dostępne są pod adresem https://www.cashbill.pl/kontakt/#formularz.  

  



§4 
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym 
przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) 
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor 
oo. Dominikanów, ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań (przeor o. Robert Głubisz); dane 
osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia darowizny; podstawą przetwarzania 
tych danych jest Pani/Pana zgoda; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
zgodnie z Dekretem; ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego 
Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu; podanie przez 
Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 
przetworzenia wpłaty poprzez Aplikację Operatora. 

§6 
PLIKI COOKIES 

1. Administrator próbuje przy każdej wizycie Użytkownika w Serwisie zapisać pliki 
cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe w urządzeniach 
końcowych Użytkownika, które umożliwiają rozpoznanie urządzenia końcowego 
Użytkownika i wyświetlenie strony zgodnie z preferencjami Użytkownika, zawierające 
zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, a także local 
storage. Są one wykorzystywane w celu dostosowania zawartości Serwisu według 
preferencji Użytkownika oraz jej optymalizacji.  

2. Administrator informuje, że stosuje następujące rodzaje plików cookies: 
1) sesyjne – są one umieszczone na czas korzystania z przeglądarki i są 
wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się z Serwisu; 
2) stałe – nie podlegają kasowaniu po zamknięciu przeglądarki, pozostają w 
urządzeniu końcowym Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności. 

3. Wykorzystywane pliki cookies mają na celu:  
1) konfigurację stron internetowych; 
2) zapewnienie bezpieczeństwa; 
3) analizę ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. 

4. Użytkownik ma możliwość wyłączenia domyślnego przechowywania plików 
cookies w każdym czasie za pomocą ustawień znajdujących się w oprogramowaniu 
służącym do przeglądania stron internetowych.  

5. Administrator informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies 
w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych może mieć 
negatywny wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.  

6. Informacje o sposobach usunięcia plików cookies i local storage znajdują się 
w dokumentacji pomocy technicznej używanej przeglądarki.  



§7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2023 roku. 

2. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu. 

3. Użytkownik jest informowany o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną na adres 
e-mail wskazany w Formularzu poprzez przesłanie zmienionego Regulaminu 
w postaci pliku PDF z wyszczególnieniem zmian w treści Regulaminu. 

4. Użytkownik ma prawo do odmowy akceptacji zmian Regulaminu w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania informacji o jego zmianie poprzez przesłanie stosownego 
oświadczenia na adres e-mail Klasztoru. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu 
oznacza wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze 
skutkiem natychmiastowym. 


