
Regulamin Płatności 
serwisu internetowego https://hospicjumszczecinek.com.pl 

 
 
1. Zastosowane pojęcia 

1.1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
1.1.1. Hospicjum - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Franciszka z Asyżu 

w Szczecinku, adres: ul. Bukowa 85A, 78-400 Szczecinek, zarejestrowane w Rejestrze 
Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Koszalinie V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
00002702093, NIP 6731836733, REGON 320297251, BDO 000069980; 

1.1.2. Serwisie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy 
https://hospicjumszczecinek.com.pl,  którego administratorem jest Hospicjum; 

1.1.3. Darczyńcy – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub 
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która wpłaca darowiznę na 
rzecz Hospicjum za pośrednictwem Serwisu; 

1.1.4. Regulaminie Płatności - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Płatności Serwisu; 
1.1.5. System płatności - system PayU www.payu.pl. 

 
2. Postanowienia Ogólne 

2.1. Regulamin Płatności określa warunki i zasady płatności na rzecz Hospicjum z tytułu darowizn 
realizowanych za pośrednictwem Serwisu internetowego. 

 
3. Metody płatności 

3.1. Obsługa płatności realizowanych na rzecz Hospicjum przez Darczyńców z tytułu darowizn w Serwisie 
internetowym realizowana jest za pośrednictwem Systemu płatności. 

3.2. Przekierowanie do Systemu płatności następuje poprzez kliknięcie na odpowiedni link w Serwisie 
internetowym. 

3.3. W ramach Systemów płatności dostępne są następujące metody płatności: 
3.3.1. płatności elektroniczne przelewami automatycznymi (w tym BLIK), 
3.3.2. płatności elektroniczne przelewami tradycyjnymi, 
3.3.3. karty płatnicze. 

3.4. Szczegółowy opis metod płatności, a także dokumentacja regulująca zasady świadczenia usług przez 
PayU, znajduje się pod adresem https://www.payu.pl/regulaminy. 

3.5. Hospicjum nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie dostępności lub nieudostępnienie w 
Serwisie internetowym którejś z metod płatności wskazanych w pkt 3.3. Regulaminu płatności. 

 
4. Termin przekazywania 

4.1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. 
4.2. Hospicjum nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu internetowego oraz Systemu płatności. 

 
5. Przeznaczenie darowizn 

5.1. Wpłacone za pomocą Serwisu internetowego darowizny będą przeznaczane na działalność 
Hospicjum, zgodnie ze statutem Hospicjum, a w szczególności na: 
5.1.1. bezinteresowną opiekę medyczną i duszpasterską nad osobami w terminalnym okresie 

choroby nowotworowej, jak też ich rodzinami w czasie choroby i w okresie żałoby; 
5.1.2. zjednywanie ludzi dobrej woli – wolontariuszy, pragnących udzielać pomocy i opieki 

potrzebującym, o których mowa w pkt 5.1.1.; 
5.1.3. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
5.1.4. działalność charytatywną; 
5.1.5. prowadzenie hospicjum stacjonarnego. 

5.2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą Serwisu internetowego nie podlegają zwrotom. 
 
6. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych 

6.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 



swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) i 
polską ustawą o ochronie danych osobowych Hospicjum zapewnia ochronę wszystkich danych 
osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji 
darowizn Darczyńcy na rzecz Hospicjum w Serwisie internetowym. 

6.2. Hospicjum zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji 
wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Hospicjum. 

6.3. Warunkiem skorzystania z płatności online jest zgoda na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych 
danych osobowych w celu realizacji tej płatności. 

6.4. Administratorem danych jest Hospicjum. Administratorem danych w ramach usługi płatności online 
jest właściciel serwisu PayU. 

6.5. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO oraz polskiej ustawie o ochronie danych 
osobowych, Darczyńca ma prawo informacji o tym, jakie dane i w jakich celach są przetwarzane; do 
udostępniania i przeniesienia danych; do poprawienia i usunięcia danych; do wycofania zgody w 
każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania danych. 

6.6. Hospicjum nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i 
dokonanych przez nich wpłat darowizn za wyjątkiem podmiotów opisanych w pkt 6.4. 

6.7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Hospicjum są dostępne w pod 
linkiem: https://hospicjumszczecinek.com.pl/o-nas/dane-osobowe/. 

 
7. Postanowienia końcowe 

7.1. Hospicjum zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu Płatności w każdej chwili z 
ważnych przyczyn. 

7.2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu Płatności nie wpływa na ważność pozostałych jego 
zapisów. 

7.3. Żadne z postanowień Regulaminu Płatności nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być 
również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części 
regulaminu z obowiązującym prawem Hospicjum deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i 
stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu. 

7.4. Aktualna wersja niniejszego Regulaminu Płatności jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz 
opublikowana na stronie internetowej https://hospicjumszczecinek.com.pl/. 

7.5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Płatności stosuje się odpowiednie obowiązujące 
przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. 

 


