
Zasady przekazywania darowizn – regulamin 

1. Darczyńcą Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku może być osoba 

fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 

2. Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie 

na rachunek bankowy Parafii, w tytule wpisując „Darowizna na cele kultu religijnego”, oraz, 

jeżeli ktoś wyrazi taką chęć – adres e-mail, by pozostać z nami w stałym kontakcie. Darowiznę 

można również przekazać za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu za pośrednictwem usługi 

płatniczej Dotpay. 

3. Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

4. Darowizny przeznaczone są na realizację bieżącej działalności Parafii, w zakresie kultu 

religijnego, zgodnie z przepisami prawa i normami wynikającymi z przepisów Kościoła 

Rzymskokatolickiego. 

5. Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Parafią może nastąpić na dwa sposoby.  

Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje 

te powinny być prowadzone wyłącznie w formie pisemnej kierowane na adres siedziby Parafii: 

(Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku, ul. NMP Królowej Rodzin 

6, 15-684 Białystok) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@krolowarodzin.pl 

6. W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych 

negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady i odpowiednie przepisy prawa. 

7. Strona internetowa www.krolowarodzin.pl jest prowadzona przez: Parafię Rzymskokatolicką 

pw. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku, ul. NMP Królowej Rodzin 6, 15-684 Białystok e-mail: 

kancelaria@krolowarodzin.pl NIP: 5422124224 REGON: 050517320 

8. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja 

przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie 

Parafii. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania 

pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności: 

a. przelew – płatność następuje przelewem na rachunek bankowy Parafii, 

b. przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez Dotpay 

i. przelew i przekazy bankowe – dla banków wspieranych przez system 

Dotpay.pl; 

ii. płatności mobilne – np. BLIK 

iii. karty płatnicze - realizowane przy pomocy aktualnie akceptowalnych form 

płatności przez Dotpay.pl 

Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są 

przez Dotpay S.A. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o 

kontakt z Parafią. 

9. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu właściwego przeprowadzenia procedury 

autoryzacji płatności elektronicznej przez Dotpay oraz w celu właściwego ujęcia darowizny w 

księgach parafialnych. Przekazanie danych osobowych poprzez system płatności, bądź za 

pośrednictwem przelewu bankowego stanowi akceptację zasad przetwarzania danych 

osobowych przez Parafię na podstawie niniejszego regulaminu. 

10. Administratorem danych osobowych jest Parafia. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych w Kościele Katolickim.  

11. W procesie płatności elektronicznej, administratorem danych osobowych, niezbędnych w toku 

procesu płatności dla jej realizacji zgodnie z obowiązującym prawem jest operator płatności 

Dotpay.  



12. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania 

danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one 

niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już 

zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego 

żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. 

13. Parafia nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i 

dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody. 

14. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie 

może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek 

części regulaminu z obowiązujący prawem Parafia deklaruje bezwzględne podporządkowanie 

się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. 

15. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy - Regulamin płatności na 

stronie internetowej Parafii. 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo. 

 


