
Regulamin Darczyńców 

 

§ 1 

Darczyńcą na rzecz Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu – Miejsca Kultu, Pamięci, 

Kultury, zwanego dalej „Centrum Opatrzności Bożej”, może zostać osoba fizyczna, osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.  

  

§ 2 

Każdy Darczyńca otrzymuje tytuł „Darczyńcy Centrum Opatrzności Bożej”. Jako 

potwierdzenie otrzymania darowizny przez Centrum Opatrzności Bożej, Darczyńca otrzyma 

list z podziękowaniami za wsparcie.  

 

§ 3 

Darczyńca może zastosować następujące formy wsparcia: a) wsparcie finansowe, b) wsparcie 

rzeczowe.  

  

§ 4 

1. Wsparcie finansowe, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a) dokonywane jest przez wpłatę na 

konto 47-1240-6218-1111-0010-1762-7073 z dopiskiem „Darowizna dla Centrum 

Opatrzności Bożej”.  

2. Kwota stanowiąca wsparcie finansowe może zostać przekazana na konto wymienione w 

ust. 1 jednorazowo lub w ratach.  

3. W przypadku określonym w ust 2. Darczyńca deklaruje wysokość darowizny oraz liczbę 

planowanych rat.  

4. Chwilą udzielenia wsparcia finansowego jest wpływ środków finansowych na konto 

wskazane w ust 1.  

5. Na wniosek Darczyńcy Centrum Opatrzności Bożej przygotowuje sprawozdanie  

z rozdysponowania otrzymanej darowizny.  

  

§ 5 

 1. Wsparcie rzeczowe, o którym mowa w § 3 lit. b) wymaga zawarcia pisemnej umowy 

określającej warunki udzielenia wsparcia rzeczowego, oraz wartość udzielonej darowizny. 

Zawarcie każdej umowy wymaga uprzedniej akceptacji Zarządu Centrum Opatrzności Bożej.  

2. Chwilą udzielenia darowizny w formie określonej w § 3 lit. b jest wywiązanie się z umowy 

określonej w ust 1 powyżej. W przypadku niewywiązania się lub nienależytego wywiązania 

się z umowy określonej w ust 1., darowiznę uważa się za niedokonaną.  



  

§ 6 

 1. Darczyńca, który wesprze Centrum Opatrzności Bożej kwotą powyżej 2 000 zł lub formą 

wsparcia określoną w § 3 lit. b o wartości powyżej 2 000 zł, może zostać uwieczniony przez 

Centrum Opatrzności Bożej na Zbiorczej Tablicy Upamiętniającej.  

2. Darczyńca, który wesprze Centrum Opatrzności Bożej kwotą powyżej 5 000 zł lub formą 

wsparcia określoną w § 3 lit. b o wartości powyżej 5 000 zł, może zostać uwieczniony przez 

Centrum Opatrzności Bożej Tablicą Upamiętniającą o wymiarach 0,2 x 0,15 m.  

3. Darczyńca, który wesprze Centrum Opatrzności Bożej kwotą powyżej 10 000 zł lub formą 

wsparcia określoną w § 3 lit. b o wartości powyżej 10 000 zł, może zostać uwieczniony przez 

Centrum Opatrzności Bożej Tablicą Upamiętniającą o wymiarach 0,4 x 0,15 m.  

4. Darczyńca, który wesprze Centrum Opatrzności Bożej kwotą powyżej 30 000 zł lub formą 

wsparcia określoną w § 3 lit. b o wartości powyżej 30 000 zł, może zostać uwieczniony przez 

Centrum Opatrzności Bożej Tablicą Upamiętniającą o wymiarach 0,4 x 0,20 m.  

5. Darczyńca, który wesprze Centrum Opatrzności Bożej kwotą powyżej 50 000 zł lub formą 

wsparcia określoną w § 3 lit. b o wartości powyżej 50 000 zł, może zostać uwieczniony przez 

Centrum Opatrzności Bożej Tablicą Upamiętniającą o wymiarach 0,4 x 0,25 m.  

  

§ 7 

 1. Darczyńca w terminie 30 dni od dokonania darowizny może zwrócić się z prośbą do 

Centrum Opatrzności Bożej o umieszczenie swojego imienia i nazwiska, w przypadku osób 

fizycznych albo firmy, w przypadku osób prawnych na Tablicy Upamiętniającej. 

 2. Treść napisu na Tablicy będzie każdorazowo podlegała weryfikacji i akceptacji przez 

Centrum Opatrzności Bożej.  

 

§ 8 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z dokonaniem darowizny 

jest Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu – Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury z 

siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa. Kontakt w 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem: 

biuro@centrumopatrzności.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

1) wykonania umowy darowizny, w tym również – w przypadku złożenia takiego 

polecenia przez Darczyńcę – wykonania Tablicy Upamiętniającej (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” oraz art. 7 ust. 1 

pkt 2 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 



danych osobowych w Kościele katolickim, dalej „Dekret”), do czasu wygaśnięcia 

możliwych roszczeń, 

2) komunikacji wartości chrześcijańskich, w tym informowania o działalności Centrum 

Opatrzności Bożej oraz postępach prac w Świątyni Opatrzności Bożej, na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 7 ust. 1 pkt 6 

Dekretu), tj. realizacji celów statutowych, do czasu wniesienia żądania ograniczenia 

przetwarzania danych w tym celu.  

 

3. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora 

Ochrony Danych, a w odniesieniu do przetwarzania na podstawie ust. 2 pkt 1) powyżej 

również prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do 

wykonania Tablicy Upamiętniającej. Dane mogą zostać przekazane dostawcom usług 

pocztowych i informatycznych, świadczącym usługi na rzecz administratora. W przypadku 

złożenia polecenia Darczyńcy wykonania Tablicy Upamiętniającej, dane osobowe mogą 

zostać również przekazane firmie wykonującej Tablice Upamiętniające.  

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego.  

  

§ 10 

Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 25.05.2018r. 


