TAISYKLĖS
Paramos teikimas ir aukojimas už šventas mišias
Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) numato galimus paramos teikimo ir aukojimo būdus skelbiamus
Tinklalapyje www.ramintoja.lt (toliau – Tinklalapis) ir socialiniame tinkle Facebook Ramintoja
(toliau FB) ir Tinklalapių valdytojų – VšĮ Ramintoja, juridinio asmens kodas 304787926, buveinės
registracijos adresas Žirgo g. 7, LT-10221 Vilnius ir Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčia,
religinė bendruomenė, juridinio asmens kodas 304893089, buveinės registracijos Savičiaus g.
15, LT-01127 Vilnius, (toliau abu VŠĮ) bei aukotojų teises ir pareigas.

Aukojimo pasirinkimai:
1. Auka už šv. Mišias
2. Parama einamosioms koplyčios išlaidoms
3. Parama 1,2 % GPM (pajamų mokesčio), taip pat bendruomenės veikloms ir
projektams
Aukotojai – vienu iš Tinklalapyje nurodytų būdų (1) Auka už šv. Mišias (2) Parama
einamosioms koplyčios išlaidoms, (3) Parama 1,2 % GPM (pajamų mokesčio), taip pat
bendruomenės veikloms ir projektams paramai pinigus aukojantis fizinis (vyresnis nei 14 m.)
arba juridinis asmuo.
Kai Jūs paaukojate naudodami Tinklalapį www.ramintoja.lt renkami šie duomenys:
1. tapatybės nustatymo duomenys: aukotojo vardas ir pavardė;
• mokėjimo laikas: data, laikas, paaukota suma. Jokie banko sąskaitos ir susiję duomenys
nėra saugomi;
• aukojimo tikslas: maldos intencija, žvakės ir pan. (informacija tik nurodytu elektroniniu
paštu arba Tinklapyje Facebook).
Kaip naudojami aukojimo duomenys?
•

Jūsų duomenys naudojami su tikslu įvykdyti ir administruoti Jūsų auką. Tai gali apimti (1)
Jūsų aukos (ir prašymo dėl kurio aukojama) administravimą (šv. Mišių intencija, maldos
intencija, žvakės uždegimo intencija ir t.t.), (2) mokėjimo administravimą, (3) taip pat Jūsų
klausimų, jei tokių būtų, dėl aukos, administravimą.

•

Jokiems, tretiesiems asmenims, Jūsų pateikti duomenys nėra perduodami. Taip pat Jūsų
duomenis gali naudoti taip, kaip numatyta galiojančioje teisėje, įvykdyti savo prievoles bei
pareigas, kurios tenka Aukos gavėjui (tai susiję su pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir
susijusios sritis gavus atitinkamos kompetentingos institucijos prašymą įstatymų nustatyta
tvarka).

•

Tokie duomenys yra saugomi laikotarpiui būtinam administruoti Jūsų auką ir kaip įstatymų
nustatyta penkis metus. Jeigu nebus jokių kitų aplinkybių nustatytų įstatymuose, tai suėjus
šiam terminui Jūsų duomenys yra naikinami, o jei būtų reikalinga statistikai atlikti – tai Jūsų
duomenys yra paverčiami anoniminiais.

•

Paaukoti pinigai negali būti grąžinami, išskyrus tuos atvejus, jei asmuo suklysta,
įrašydamas norimą paaukoti pinigų sumą ir siekia dalį jos susigrąžinti, jis privalo per dvi
darbo dienas nuo pavedimo atlikimo kreiptis į Tinkalapio administraciją nurodytu

elektroniniu paštu, aiškiai išdėstydamas susidariusią situaciją ir pateikti prašymą dėl dalies
paaukotos pinigų sumos grąžinimo. Tinklalapio administracija, įvertinusi pateiktą
informaciją, kiekvienu atveju priima individualų sprendimą.
•

Jai aukojama ne savo vardu, Aukojantis asmuo prisiima visą ir bet kokią atsakomybę,
susijusią su pateiktų Aukotojo ar asmens, kurio vardu aukojama, asmens duomenų
tikrumu bei aukojamų lėšų skaidrumu.

•

Gavus banko patvirtinimą apie pinigų pervedimą, suma iš karto pridedama prie surinktų
lėšų sumos. Tuo atveju, jei aukojama nesinaudojant Portale įdiegtomis sąsajomis su el.
bankininkystės sistemomis, pavedimai įskaitomi per 48 valandas.

Tinklalapio administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti ar keisti Taisykles. Tokios
atnaujintos ar pakeistos Taisyklės įsigalios nuo jų paskelbimo Portale dienos. Jums reikėtų kartais
patikrinti jas ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Taisyklių versija. Atnaujinę Taisykles, informuosime
Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Tinklalapyje. Galite pasižiūrėti
į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Taisyklės atnaujintos
paskutinį kartą.
Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šių Taisyklių sąlygomis, maloniai prašome su mumis
susisiekti Tinklapyje nurodytais rekvizitais siunčiant paklausimą el. Paštu arba registruotu laišku.

