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Polityka prywatności serwisu loretanki.pl

Zakres polityki prywatności i dane administratora
1. Niniejsza polityka prywatności, zwana dalej Polityką, zawiera informacje na temat gromadzenia

i wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego „loretanki.pl”,
zwanego dalej Serwisem.

2. Administratorem Serwisu, zwanym dalej Wydawcą, jest Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej
Loretańskiej z siedzibą Władz Generalnych w Warszawie 03-717 przy ulicy Ks. Ignacego
Kłopotowskiego 18, którego osobowość prawna ustalona jest na podstawie dowodów, o których
mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nim treści oznacza akceptację niniejszej Polityki.
4. Niniejsza Polityka nie obejmuje swoim zakresem elementów niezależnych od Wydawcy Serwisu,

w szczególności związanych z usługami oferowanymi bezpośrednio przez operatora płatności,
zwanego dalej Operatorem, na jego systemie płatności internetowych, zwanym dalej Systemem
płatności online. Elementy te są objęte polityką prywatności Operatora, która znajduje się na
stronie internetowej Operatora.

5. Użytkowników korzystających z Serwisu obowiązuje każdorazowo aktualna wersja Polityki.

Dane użytkowników i kontakt z użytkownikami
6. Dane użytkowników zbierane są wyłącznie wówczas, gdy użytkownicy sami wyrażą na to zgodę,

np. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub ankiety, ewentualnie w przypadkach, gdy
zezwalają na to przepisy prawa dotyczące zbierania danych osobowych bez uzyskania takiej
zgody.

7. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne.
8. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na

przetwarzanie tych danych przez administratora danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie następuje wyłącznie w zakresie
i celu, na jaki użytkownik wyraził zgodę lub jaki jest dopuszczony przepisami prawa.

9. Zakres zbieranych danych obejmuje zazwyczaj: imię, nazwisko, e-mail, kod pocztowy, miasto,
ulica, nr domu i mieszkania, cel zadeklarowanej darowizny, kwotę zadeklarowanej darowizny.
Podanie ww. danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług w ramach Serwisu.

10. Przekazane dane osobowe wykorzystywane są w celach:
a. umożliwienia użytkownikowi prawidłowego dokonania wpłaty darowizny z wykorzystaniem

operatorów płatności elektronicznych lub w trybie dokonania przelewu tradycyjnego, a także
spełnienia przez Wydawcę serwisu obowiązku przekazania sprawozdania z wykorzystania
darowizny z pokwitowaniem jej otrzymania, jeśli użytkownik zgłosi taką potrzebę,

b. przesłania innej zamówionej przez użytkownika informacji,
c. umożliwienia nawiązania z użytkownikiem innego kontaktu w celu podejmowania działań

marketingowych dotyczącychWydawcy i jego działalności.
d. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przekazywane innym jednostkom

umiejscowionym w strukturze Wydawcy oraz jego dzieł apostolskich i domów zakonnych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również zgodę na przekazywanie
uzyskanych danych osobowych tym podmiotom, w celach wymienionych w pkt.10.

11. Kontakt z użytkownikami będzie następował poprzez podany przez użytkowników adres e-mail.

Bezpieczeństwo
12. Wydawca Serwisu zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie pobranych danych

osobowych użytkowników odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób,
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których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych
danych.
W szczególności zapewnia, iż:
a. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych

osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii chronionych danych,
b. dane pobierane od użytkowników są zabezpieczone przed przypadkowym lub nielegalnym

zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą. Dane te są również chronione przed
nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem za pomocą technicznych i organizacyjnych
środków bezpieczeństwa,

c. do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane
przez Wydawcę Serwisu,

d. prowadzi dokumentację i zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez
kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.

Pliki cookies
13. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych

podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie,
smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Wydawca Serwisu.

14. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także
podmioty współpracujące z Serwisem.

15. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies są bezpieczne dla urządzenia
użytkownika, nie jest możliwe przedostanie się tą drogą wirusów lub innego niechcianego lub
złośliwego oprogramowania.

16. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

17. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu).
18. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość

użytkownika Serwisu.
19. Strona internetowa Wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to

umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików
cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony
internetowe.

20. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia
użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą przeglądarki internetowej lub
konfiguracji usługi.

21. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce, której używa.

22. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie serwisu loretanki.pl lub uniemożliwić korzystanie z niego.

Modyfikacja oraz usunięcie danych użytkownika
23. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Dane użytkowników

mogą zostać w każdej chwili zmienione na życzenie użytkownika. W tym celu wymagane jest
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wysłanie przez użytkownika wiadomości o konieczności dokonania zmiany na adres:
sekretariat@loretanki.pl

24. Wydawca Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania drobnych zmian w danych
użytkowników w sytuacji, kiedy brak ich wprowadzenia oznaczałby niewłaściwe świadczenie
usług.

25. Dane Użytkownika mogą zostać usunięte:
a. na życzenie samego użytkownika,
b. w sytuacji, kiedy oczywistym stanie się fakt, że dane Użytkownika przestały być aktywne,

a w wyniku wysyłania wiadomości na podany podczas rejestracji adres e-mail otrzymywana
jest zwrotna odpowiedź serwera o braku istnienia takiego konta.

Prawa autorskie
26. Graficzne elementy Serwisu i treści w nim umieszczone stanowią utwór w rozumieniu ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a wszelkie autorskie prawa
majątkowe przysługują wyłącznie Wydawcy.

27. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, używanie, rozpowszechnianie i publikacja publiczna
w celach komercyjnych utworów zawartych na loretanki.pl lub ich części, poza przypadkami
wymienionymi w wyżej wymienionej ustawie.

28. Korzystanie z treści zawartych w Serwisie nie oznacza nabycia do nich jakichkolwiek praw.
29. Wykorzystywanie treści Serwisu w celach zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych odbywać

się może za pisemną zgodą Wydawcy.

Ograniczona odpowiedzialność oraz zgłoszenie naruszenia zasad
30. Wydawca Serwisu nie odpowiada za treści publikowanych w serwisie reklam.
31. W dowolnym momencie możliwe jest przesłanie na adres sekretariat@loretanki.pl informacji o

naruszeniu zasad nakreślonych przez niniejszą Politykę.
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