Regulamin portalu internetowego www.honduras.kolping.pl
I. Postanowienia ogólne
1. Portal internetowy www.honduras.kolping.pl zwany dalej „Portalem” prowadzony przez
Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000286578 zwaną dalej
„Fundacją”.
2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Portalu.
3. Zadaniem Portalu jest wsparcie lokalnej społeczności w Hondurasie znajdujących się w
trudnej sytuacji.
4. Portal umożliwia ponadto:
- wsparcie społeczności w Hondurasie poprzez wpłaty online,
- zdobycie informacji o działalności Dzieła Kolpinga w Hondurasie.
II. Płatność online
1. Portal umożliwia dokonywanie płatności online na konto Fundacji w ramach kampanii
#razemdlaHondurasu w celu wsparcia.
2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych dotpay.
Przekierowanie do serwisu następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka na Portalu.
3. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin serwisu płatności internetowych
dotpay

III. Ochrona danych osobowych
1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych
danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska
51, 31-436 Kraków, nr tel. +48 124187778, adres e-mail: fundacja@kolping.pl
4. Przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co
obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie,
czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów
statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody

użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu
i promocji własnych usług Administratora. Dane te są przetwarzane do czasu istnienia
uzasadnionego interesu lub do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług
informatycznych. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na
wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności. Administratorem
danych osobowych użytkownika jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi
płatności online jest właściciel serwisu dotpay. W celu realizacji płatności konieczne jest
wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez Fundację danych osobowych
właścicielowi serwisu Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255
4. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich
aktualizowania, usuwania i poprawiania, a także uzyskania informacji o celu ich przetwarzania.
5. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone są w dokumencie
"Polityka prywatności" stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
IV. Postanowienia końcowe
1. Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego
regulaminu.
2. Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce nie odpowiada za przerwy w dostępie do Portalu.
3. Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form
wyżej wymienionych.
4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod
adres e-mail: fundacja@kolping.pl Rozpatrywane będą one w terminie 30 dni od dostarczenia.

