
Regulamin Serwisu Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Poznaniu 
z dnia 17 czerwca 2016 roku 

 
 

Zarządzanie Serwisem 
 
Serwis internetowy działający pod domeną www.hospicjum-palium.pl (dalej: Serwis), prowadzony 
jest przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Poznaniu, skrót PTOPwP (dalej: Stowarzyszenie) 
z siedzibą w Poznaniu, na osiedlu Rusa 55, wpisane do rejestru NIP: 778-13-50-772 REGON: 
631038238, KRS 0000031654, numer telefonu: 61 873 83 00; adres e’mail: 
ptopop@oncology.am.poznan.pl. 
 
Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Serwisu.  
 
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Poznaniu przedstawia w Serwisie informacje o celach 
i zakresie działalności stowarzyszenia, realizowanych projektach i organizowanych wydarzeniach.  
W Serwisie dostępne są również podstawowe informacje na temat zakresu pomocy i opieki 
świadczonej przez poradnie oraz oddział szpitalny hospicjum, psychologów i ośrodek rehabilitacji 
dziennej.  
 
Serwis umożliwia wsparcie działalności Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Poznaniu poprzez 
dokonanie płatności online. 
 
Korzystanie z naszego Serwisu nie wymaga zakładania konta i logowania się.  
 
 

Materiały i zdjęcia 
  
Publikowane treści oraz materiał graficzny i zdjęcia, które są bezpośrednio zamieszczone w Serwisie 
pozostają własnością PTOPwP. Szanujemy cudzą własność i prosimy o uszanowanie naszej. Jeśli 
jesteście Państwo zainteresowani wykorzystaniem naszego materiału to zapraszamy do kontaktu ze 
Stowarzyszeniem i uzyskaniu naszej zgody na takie działanie.  
 
W Serwisie dostępny jest materiał „do pobrania”, który dedykowany jest publicznej dystrybucji i 
może być wykorzystywany przez wszystkich zainteresowanych zgodnie z jego przeznaczeniem. 
  
Serwis odwołuje  się również do innych stron i portali, mediów społecznościowych, które opowiadają 
o Hospicjum Palium lub „motylim wolontariacie” współpracującym na stałe z PTOPwP. Odnośniki do 
zewnętrznych mediów, stron WWW, artykułów, fragmentów książek, wywiadów, filmów, klipów, 
audycji radiowych, mogą prowadzić do materiałów, które nie są własnością Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej w Poznaniu. W takim wypadku PTOPwP nie ponosi odpowiedzialności za treści 
tam zamieszczone.  
 

Płatności online  
 

http://www.hospicjum-palium.pl/
mailto:ptopop@oncology.am.poznan.pl


Serwis umożliwia dokonanie płatności na rzecz Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Poznaniu 
dla wsparcia naszych działań statutowych. Od 2005 roku nasze Stowarzyszenie posiada status 
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). W związku z tym darowizna przekazana na rzecz naszego 
Stowarzyszenia, może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym 
roku podatkowym.  
 
Obowiązującą walutą dla wszelkich płatności jest polski złoty (PLN).  
 
Płatności online są obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-
495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399. 
W Serwisie, na stronie okna „Wsparcie” i podstronie „Darowizna”, w celu przejścia do okna płatności, 
użytkownik jest zobowiązany do podania danych kontaktowych takich jak imię, nazwisko oraz 
adres poczty elektronicznej (e-mail). Wszystkie dane osobowe zbierane przez Stowarzyszenie 
podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (patrz rozdział „Ochrona danych 
osobowych”). Chcąc dokonać płatności online zostaną Państwo przekierowani do serwisu 
www.payu.pl. 
 
Możliwe jest dokonanie przelewu elektronicznego (aktualna lista banków współpracujących i metod 
płatności PayU SA jest dostępna na stronie www.payu.pl/płatności-online). Przed dokonaniem 
przelewu należy zapoznać się z regulaminem operatora płatności.  
 

Ochrona danych osobowych  
 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2015, poz. 
2135), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r, poz. 1422), informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach 
statutowych oraz w związku z realizowanymi usługami, jak również w celach marketingowych 
Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Poznaniu oraz archiwizacji.  
Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Poznaniu z 
siedzibą w Poznaniu, osiedle Rusa 55.  
Natomiast przy realizacji przelewu elektronicznego zostaną Państwo przekierowani do serwisu 
www.payu.pl, którego administratorem danych w rozumienie art.7 pkt 4 ustawy o ochronie danych 
osobowych jest PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166.  

 

Polityka prywatności 

Dane osób dokonujących płatności elektronicznych poprzez Serwis nie zostaną ujawnione osobom 
trzecim, chyba, że darczyńca wyrazi zgodę na publikację tych danych.  

Jako Administrator Serwisu zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji o darczyńcach 
właściwym instytucjom bądź osobom trzecim, które wystąpią o podanie takich informacji w oparciu o 
odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

Dla Państwa wygody oraz dla świadczenia Państwu usług stojących na najwyższym poziomie Serwis 
www.hospicjum-palium.pl używa plików cookies. Wykorzystywane one są m.in. po to, by dostosować 

http://www.payu.pl/
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http://www.payu.pl/


serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe 
wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. 

W używanej przez Państwa przeglądarce internetowej istnieje możliwość zmiany ustawień 
dotyczących cookies. Brak takiej zmiany oznacza Państwa akceptację dla stosowanych w Serwisie 
plików cookies. 
Serwis www.hospicjum-palium.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania 
informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające 
“pamiętać” o ustawieniach użytkownika. 

Podczas korzystania z Serwisu www.hospicjum-palium.pl Państwa przeglądarka może zapisywać pliki 
Cookies pochodzące od podmiotów firm trzecich np: Google, Facebook. Więcej informacji na temat 
danych przechowywanych w tych plikach znajduje się na stronach powyższych podmiotów. 

 

Postanowienia końcowe  
 

Regulamin Serwisu PTOPwP może ulec zmianie.  

Zmiany regulaminu będą ogłaszane poprzez umieszczenie informacji o tym fakcie na stronie głównej, 

w sekcji z aktualnościami. Każdy korzystający z Serwisu będzie mógł się zapoznać z aktualną wersją 

Regulaminu. 


