
Regulamin zakupów e-cerkiew Sosnowiec 

 
1. Przedmiotem sprzedaży elektronicznej jest świeca, która później zostaje fizycznie 

postawiona w świątyni. 

 

2. Celem zakupu elektronicznej świecy jest sprawienie, aby w związku z ograniczeniami 

co do ilości wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwach, każdy parafianin 

miał możliwość postawienia świecy we własnej intencji a także wskazania w 

formularzu gdzie dokładnie świeca ma zostać postawiona. 

 

3. Odpowiedzialność za elektroniczne świece ponosi proboszcz parafii. 

 

4. Kupujący nie ponosi żadnych, dodatkowych kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. Produkt np. “Świeca za 5 zł, ilość sztuk: 1” oznacza, że darczyńca płaci 

tylko i wyłącznie 5 zł. 

 

5. Kupno odbywa się poprzez system elektronicznych płatności PayU: 

https://www.payu.pl/ 

Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. 

Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 7792308495, 

REGON 300523444, KRS 0000274399). 

 

6. Kwota zakupionej świecy może zostać przekazana za pomocą:  

•  przelewu elektronicznego 

•  karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) 

•  przelewu tradycyjnego 

 

7. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora 

płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania. 

 

8. W sytuacji braku możliwości dokonania zakupu lub wystąpienia błędu w płatności 

należy zgłosić się do proboszcza parafii. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 

numer 12 niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania


9. Parafia  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient przy zakupie 

świecy, udostępniając swoje dane osobowe Parafii (głównie adres e-mail), wyraża 

zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z procedowaniem płatności. 

Kupujący może też udostępnić Parafii swoje dane osobowe celem otrzymywania 

materiałów informacyjnych. 

 

10. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz 

usuwania swoich danych osobowych. 

 

11. Kupujący wie, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo dostępu do 

treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

12. Kupujący, zgodnie z prawem ma 14 dni na odstąpienie od umowy lub złożenie 

reklamacji. W takiej sytuacji zwrot środków nastąpi również w ciągu 14 dni. W 

przypadku odstąpienia od umowy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 

 

41-200 Sosnowiec 

ul. Kilińskiego 39 

E-mail: parafia@sosnowiec.cerkiew.pl 

Tel. do kancelarii: 600 216 059 

 

13. Informacje o właścicielu świec a także stron internetowych: 

Strona www.sosnowiec.cerkiew.pl jest prowadzona przez: 

CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ŚWW. WIERY, NADZIEI, LUBY I MATKI ICH ZOFII W 

SOSNOWCU 

41-200 Sosnowiec 

ul. Kilińskiego 39 

 

Nr konta: PKO O/Sosnowiec 

73 1020 2498 0000 8202 0160 2713 
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