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Regulamin płatności online 
I. Płatności online 

1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem „loretanki.pl”, zwany dalej „Serwisem”, 

umożliwia dokonywanie płatności online. 

2. Płatności online są obsługiwane przez system płatności online o nazwie Przelewy24.pl. 

Przekierowanie do Przelewy24.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie. 

3. W Przelewy24  podpiętym do Serwisu  można dokonać płatności za pomocą metody: 

a. przelew bankowy (lista banków na stronie  http://www.przelewy24.pl ) 

4. Darowizny będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji działań zgodnych z naszymi celami 

statutowymi 

5. Darczyńca dokonuje wpłat jednej z sugerowanych na stronie kwot lub dowolną podaną przez siebie 

kwotę. Świadczenie odbywa się za pomocą modułu płatności zamieszczonego na stronie 

internetowej 

6. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą” 

7. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin Przelewy24.pl dostępny 

pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.  

II. Ochrona danych osobowych 

8. Administratorem danych wskazanych przez użytkowników w zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych w Serwisie Wydawcy jest Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej z siedzibą 

Władz Generalnych w Warszawie 03-717 przy ulicy Ks. Ignacego Kłopotowskiego 18, zwane dalej 

Zgromadzeniem, którego osobowość prawna ustalona jest na podstawie dowodów, o których mowa 

w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej.  

9. Celami zbierania danych są realizacja celów statutowych Zgromadzenia i komunikacja związana 

z funkcjonowaniem Zgromadzenia i przekazywaniem informacji o działalności Zgromadzenia. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji płatności. W przypadku niepodania 

danych nie będzie możliwa jej realizacja. 

11. Administratorem danych w ramach usługi płatności online Przelewy24.pl jest operator płatności 

PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu  60-198, przy ulicy Pastelowej 8, NIP 779-236-98-87, REGON 

301345068, który został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000347935. 

12. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie 

przez Wydawcę danych osobowych operatorowi płatności online Przelewy24.pl. 

13. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
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