
Regulamin serwisu internetowego Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi 
 
I. Postanowienia ogólne 

Serwis internetowy działający pod głównym adresem „www.frk.pl”, zwany dalej 
„Serwisem” prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. 
Zbigniewa Religi, z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 345A, 41-800 Zabrze, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, KRS: 0000069136, NIP: 648-10-29-255, Regon:  271-555-096, zwaną 
dalej Fundacją. 

 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania 

z Serwisu. 
2. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących 

projektach organizowanych przez Fundację. 
3. Serwis umożliwia ponadto wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności 

online. 
4. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują 

Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione. Również znak słowny i graficzny 
Fundacji są chronione prawem znaków towarowych. 
 

II. Regulamin płatności online 
1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej 

działalności statutowej. 
2. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”. 
3. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. 
4. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Fundacji oraz serwisu Blue 

Media S.A. 
5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 
6. Przekierowanie serwisu Blue Media następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka 

w Serwisie. 
7. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN). 
8. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod: 

a) internetowy przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Blue Media, 
obsługiwany przez firmę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (lista banków na stronie: 
https://frk.pl/wplac-oline.html), 

b) karta kredytowa lub debetowa (Visa, Visa Electron, Mastercard,    MasterCard 
Electronic, Maestro), 

c) BLIK. 
9. Wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. 

Zbigniewa Religi - Bank Pekao SA nr: 47 1240 4849 1111 0000 5343 4757 (z dopiskiem 
na cele statutowe). 

 
 
 
 
 

https://frk.pl/wplac-oline.html


III. Przeznaczenie wpłat darowizn 
1. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju kardiochirurgii i dziedzin pokrewnych oraz 

wspieranie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także rehabilitacji          
i profilaktyki zdrowotnej na rzecz ogółu społeczeństwa. 

2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą strony internetowej www.frk.pl będą 
przeznaczane na działalność Fundacji, zgodnie ze statutem 
Fundacji, a w szczególności na: 

a) finansowanie i prowadzenie badań i prac naukowych, badawczo-rozwojowych       oraz 
prac innowacyjno-wdrożeniowych w dziedzinach nauk: medycznych, 
farmaceutycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, weterynaryjnych, 
matematycznych, fizycznych, biologicznych, technicznych, humanistycznych, 
społecznych, prawnych i ekonomicznych, 

b) doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych, związanych z leczeniem chorób 
serca, w formie fundowania stypendiów naukowych oraz organizowania                                   
i finansowania staży naukowych krajowych i zagranicznych oraz w innych formach,  

c) organizowanie i finansowanie sympozjów, targów i konferencji naukowych,  
d) prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej w dziedzinie kardiologii                            

i kardiochirurgii oraz dziedzin pokrewnych,  
e) finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej,  
f) wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest 

prowadzenie działalności w zakresie objętym celami Fundacji,  
g) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki 

zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, prawnymi                                
i innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,  

h) wspieranie finansowe i organizacyjne przedsięwzięć promujących dorobek                                        
z zakresu leczenia chorób serca, a zwłaszcza kardiochirurgii oraz promujących ochronę 
i profilaktykę zdrowotną, 

i) prowadzenie banków danych związanych z leczeniem chorób serca, 
j) powadzenie działalności szkoleniowej, informacyjno-edukacyjnej                                                              

i wydawniczej,  
k) prowadzenie działalności w zakresie transferu technik i technologii,  
l) prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji, ochrony i promocji zdrowia, w tym 

działalności leczniczej,  
m) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości                                              

i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych 
w praktyce gospodarczej,  

n) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,  
o) prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności,  
p) prowadzenie działalności w zakresie promocji i organizacji wolontariatu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Ochrona danych osobowych 
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane 
przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania 
Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku 
z realizowanymi usługami. 

2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych 
danych osobowych. Dane podaje się dobrowolnie, a brak podania danych uniemożliwi 
wsparcie Fundacji.  

3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju 
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi- więcej informacji znajdą Państwo pod 
adresem: https://frk.pl/przetwarzanie-danych.html.  

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań 
statutowych fundacji oraz w przypadku zgody przesyłania Państwu informacji 
o działaniach fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje prawo do cofnięcia 
wyrażonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane                      
do momentu cofnięcia zgody. 

c) Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania Państwa jako osób 
fizycznych.  

d) Może wystąpić sytuacja, że podstawą  prawną działań Fundacji są prawnie 
uzasadnione interesy realizowane przez  FUNDACJĘ ROZWOJU 
KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI (art. 6 ust.1 lit. f RODO) 
- mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn 
związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich 
danych opartych na  tej podstawie. 

e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
oraz upoważnieni pracownicy Fundacji, firmy wspierające obsługę IT Fundacji 
oraz w odpowiednich przypadkach zewnętrzni konsultanci np. Inspektor 
Ochrony Danych Fundacji; 

f) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą: 

 do momentu wniesienia sprzeciwu w przypadku zgodny                                 
na przetwarzanie danych; 

 do 6 lat w przypadku przekazania darowizny; 

 do 3 lat w pozostałych przypadkach, np. korespondencja z Fundacją; 
g) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach 
inne niż statutowe oraz do uzyskania kopii Państwa danych. W niektórych 
przypadkach, poszczególne prawa mogą  być ograniczone w stosowaniu, np. po 
dokonaniu darowizny nie mogą Państwo skorzystać z Prawa do usunięcia 
danych przez okres do 6 lat licząc od momentu wsparcia Fundacji.  

https://frk.pl/przetwarzanie-danych.html


h) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych (https://uodo.gov.pl). 

4. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody 
na przekazanie danych właścicielowi serwisu Blue Media – firmie Blue Media S.A., 
z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, przy ulicy Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana 
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000320590, NIP 
585-13-51-185, REGON 191781561. 
 

V. Postanowienia końcowe 
1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych 

jego zapisów. 
3. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych. 
4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować 

pod adres e-mail: promocja@frk.pl. Rozpatrywane będą one w terminie 21 dni 
od dostarczenia. 
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Załączniki: 
Załącznik nr 1 – dostępne formy płatności 
 
 
 
 

 


