
Regulamin płatności dla akcji 
„Bezinteresowna darowizna na wsparcie portalu nadarzyn.tv” 

 
1. Formy wpłat darowizn na rzecz akcji „Bezinteresowna darowizna na wsparcie 
    portalu nadarzyn.tv” portalu www.nadarzyn.tv 
 
Wpłat darowizn na rzecz akcji „Bezinteresowna darowizna na wsparcie portalu nadarzyn.tv” 
można dokonać z użyciem płatności on‐line tj. przy użyciu kart płatniczych poprzez platformę 
tpay.com oraz zwykłego przelewu bankowego. 
 
   a) tpay.com 
       Realizowane są w ten sposób, że osoba dokonująca wpłaty darowizny (Darczyńca) jest 
       przekierowana na platformę tpay.com, gdzie może dokonać wyboru i dokonać płatności. 
       Płatność może być wykonana za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych form 
 

 Przelew bankowy  
 BLIK 
 Karta płatnicza: VISA, Mastercard,  
 Przelew pocztowy 

 
   b) Przelew bankowy 
       Wpłatę można dokonać również bezpośrednio na dedykowane akcji „Bezinteresowna 
       darowizna na wsparcie portalu nadarzyn.tv” konto bankowe wydawcy portalu: Habson 
       M.W.Majewscy ul. Wierzbowa 21 05-830 Nadarzyn: 

 
PekaoBiznes24    39 1240 6380 1111 0010 7432 1433 

 
   c) Wpłaty darowizn nie podlegają zwrotom. 
 
2. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych: 
 
   a) Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz 
       późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały 
       pozyskane w wyniku prowadzenia działalności portalu www.nadarzyn.tv i realizacji   
       Państwa darowizn na rzecz akcji „Bezinteresowna darowizna na wsparcie portalu 
       nadarzyn.tv” w naszym portalu i stosuje się do nich Politykę Prywatności dostępną na  
       stronie www.nadarzyn.tv 
 
   b) Administratorem danych osobowych jest wydawca portalu www.nadarzyn.tv , Habson 
       M.W.Majewscy ul. Wierzbowa 21, 05-830 Nadarzyn, który zapewnia, że niniejsze dane 
       osobowe Darczyńców będą przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji wpłaty   
       darowizny. 
 
   c) W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
       ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 z późn. zmianami) Darczyńca  
       ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,  
       czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one  
       niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo  
       są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia  
       pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. 
 
   d) Administrator nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o 
       Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody. 


