
 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH 

SERWISU INTERNETOWEGO „EDK”   ORAZ OKREŚLAJĄCY ZASADY 

UCZESTNICTWA W „EDK" 

    

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1.  

  

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „EDK" 

dostępnego pod adresem edk.org.pl oraz zasady uczestnictwa w „EDK". 

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:   

 1) Administrator - Fundacja Indywidualności Otwartych z siedzibą w Krakowie, ul. 

Wielicka nr 42 lok. B3 (103), kod 30-552 Kraków wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, 

Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000694615, posiadająca: NIP 6793155900, REGON 368262166,  

2) Ekstremalna Droga Krzyżowa lub EDK lub Projekt - prowadzony przez 

Administratora Projekt służący do szerzenia idei cyklicznych wydarzeń o charakterze 

religijno-duchowym odbywających się każdorazowo w okresie Wielkiego Postu, jak i 

innych okresach roku, inicjowanych przez podmioty zewnętrzne w wybranych 

lokalizacjach w Polsce i za granicą, promujących indywidualne pogłębianie duchowości, 

rozwój religijności i pracę nad własnymi wartościami i ideałami,  

3) Edycja EDK – edycja Projektu odbywająca się w danym roku kalendarzowym,  

4) Indywidualna Ekstremalna Droga Krzyżowa – wybrany przez Uczestnika  sposób 

realizacji ideałów i wartości EDK, który może polegać na indywidualnym pokonaniu 

określonej trasy,  

5) Lider – koordynator określonej Edycji EDK w Rejonie, realizujący swoje zadania na 

podstawie odrębnej umowy zawartej z Administratorem, 

6) Regulamin - niniejszy dokument przyjęty przez Zarząd Fundacji wraz z załącznikami,   

7) Serwis -  prowadzona przez Administratora strona internetowa opublikowana w sieci 

Internet pod adresem edk.org.pl, na której publikowane są wszelkie informacje dotyczące 

działalności EDK, przebiegu Projektu oraz dokumenty będące podstawą uczestnictwa 

Uczestników zwykłych oraz Uczestników funkcyjnych w Projekcie, 

8) Trasa – proponowana przez EDK droga przejścia ekstremalnej drogi krzyżowej przez 

Uczestników opublikowana w Serwisie,  

9) Usługi - wszelkie usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu na rzecz 

Użytkowników,   

10) Uczestnik (zwykły)- każda osoba, która realizuje indywidualną EDK, 

11) Użytkownik - każda osoba, która korzysta z Serwisu poprzez rejestrację. 

   

 II. AKCEPTACJA REGULAMINU   

  

 §2.  

 

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu z 

 zastrzeżeniem ust. 2.   

 2. Nie wymaga akceptacji Regulaminu samo przeglądanie Serwisu bez Rejestracji i  bez 

korzystania z Usług wymagających rejestracji.   

 3. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.edk.org.pl/pl/regulamin.html. 

 Dodatkowo Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku z adresu:  

http://www.edk.org.pl/dokumenty/regulamin-2019.pdf   

https://www.szlachetnapaczka.pl/
http://www.edk.org.pl/pl/regulamin.html
http://www.edk.org.pl/dokumenty/regulamin-2019.pdf


  

   

III. USŁUGI    

 

§3.  

   

 1. Serwis świadczy usługi społecznościowo - informacyjne w zakresie działalności 

 dobroczynnej w ramach EDK.  

 2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne.   

 3. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych usług odpłatnych  lub 

wprowadzenia odpłatności za istniejące Usługi, co następuje wyłącznie w drodze  odpowiedniej 

zmiany Regulaminu, która podlega akceptacji Użytkownika. Dochody  z Usług odpłatnych Serwisu 

przeznaczone będą wyłącznie na działalność statutową  Administratora.  

 4. Serwis świadczy następujące Usługi:   

  1) dostarczanie treści o charakterze informacyjnym,  

  2) usługa wyszukiwarki internetowej informacji opublikowanych w Serwisie,   

  3) możliwość przedstawiania Administratorowi propozycji treści, w tym  

  artykułów, do publikacji w Serwisie,   

  4) możliwość pobrania materiałów informacyjnych i promocyjnych,  

  5) prowadzenie systemu Kont,   

  6) moduł umożliwiający deklarowanie przejścia poszczególnych Tras,  

  7) moduł umożliwiający deklarowanie chęci udziału w Projekcie w roli   

 Lidera oraz zawieranie umów z Administratorem,   

  8) możliwość pobrania aplikacji mobilnej z Trasami proponowanymi w danej  

 Edycji EDK  i Newsletter.   

 5. Dostęp do niektórych usług i działów Serwisu może być ograniczony do 

 Użytkowników określonych rodzajów Kont lub na podstawie innych, wybranych  przez 

Administratora kryteriów.   

  

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W EDK  

 

§4.  

 

 1. Administrator jest ideodawcą EDK i poprzez Serwis realizuje cele Projektu polegające 

 szerzeniu idei cyklicznych wydarzeń o charakterze religijno-duchowym odbywających  się 

 każdorazowo w okresie Wielkiego Postu, jak i innych okresach roku, inicjowanych przez 

 podmioty zewnętrzne w wybranych lokalizacjach w Polsce i za granicą, promujących  indywidualne 

pogłębianie duchowości, rozwój religijności i pracę nad  własnymi  wartościami i 

ideałami.   

 2. Projekt polega na zachęcaniu do podejmowania indywidualnej praktyki religijnej w  formie 

Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Uczestnik dokonuje wyboru miejsca, z którego wyruszy pieszo. 

Zwyczajowo EDK zaczyna się wspólną Mszą lub innych wydarzeniem.  3. Na EDK można wyruszyć 

samemu lub w małej grupce. W każdym przypadku  obowiązuje milczenie. EDK nie jest 

pielgrzymką.  

 4. W EDK nie chodzi o sport. To okazja do gruntownego przemyślenia siebie. 

 5. Każdy Uczestnik może realizować indywidualną Ekstremalną Drogę Krzyżową według 

 własnego uznania w miejscu, czasie i formie przez siebie wybranych, na własną 

 odpowiedzialność. 

 6. Trasy proponowane przez Administratora mają charakter przykładowy i nie są  odpowiednie 

dla każdego Uczestnika o każdej porze roku. Uczestnik powinien  każdorazowo  indywidualnie 

zweryfikować, czy Trasa jest dla niego odpowiednia w  danym czasie.  



 7. Serwis umożliwia zamieszczanie informacji o Rejonach przez Liderów. Za wszelkie  

 informacje zamieszczone na stronie Rejonu przez Lidera odpowiada wyłącznie Lider.  

 8. Administrator nie odpowiada za koordynację Edycji EDK w Rejonie.  

 9. Uczestniczenie w wydarzeniach związanych z Edycją EDK w danym Rejonie, jak  również 

przejście Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej nie wymaga  zarejestrowania konta w 

Serwisie. Informacje o deklarowanym przejściu Trasy  zbierane są  wyłącznie w celu 

statystycznym oraz w celu umożliwienia otrzymywania przez Uczestnika  bieżących informacji o 

Projekcie i Rejonie.  

 10. Administrator ani Lider nie kontroluje, nie kwalifikuje i nie ocenia Uczestników po 

 sposobie realizacji przez nich Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej pozostawiając  to 

sferze ich wyboru i własnej duchowości.   

 11. Administrator ani Lider nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestnika  na 

trasie. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w celu  ochrony życia i 

zdrowia własnego oraz innych osób. 

 12. Każdy dorosły Uczestnik korzysta z trasy na własną odpowiedzialność, a osoba  niepełnoletnia 

na odpowiedzialność pełnoletniego opiekuna. 

 13. Wybierając sposób realizacji Indywidualnej Drogi Krzyżowej Uczestnik powinien  

 w szczególności:   

  1) wziąć pod uwagę swój stan psychofizyczny, w szczególności stan zdrowia,  

    a w szczególności, że nie ma żadnych przeciwskazań do określonej formy  

   realizacji Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej,   

 2) zastosować się do standardów przejścia Indywidualnej Ekstremalnej Drogi  

 Krzyżowej zalecanych przez Administratora i Lidera, w szczególności co do  

 indywidualnego pieszego charakteru przejścia, zachowania zasady milczenia  

 oraz poddania się refleksji na podstawie zaproponowanych rozważań lub  

 własnych źródeł,   

 3) szczegółowo wyznaczyć trasę, którą Uczestnik chce przejść, wziąć pod uwagę  

 jej uwarunkowania i dostosowując ją do swoich preferencji i możliwości,  

 dokładnie zapoznać się z jej opisem w Serwisie, 

 4) wybrać porę odpowiednią do możliwości Uczestnika,   

 5) zapewnić sobie ubiór, obuwie  i wyposażenie odpowiednie do określonej  

  trasy i czasu jej realizacji,   

 6) zapewnić osoby towarzyszące, jeśli jest to obiektywnie konieczne dla   

 zapewnienia bezpieczeństwa,   

 7) zastosować powszechnie stosowane środki bezpieczeństwa na trasie,   

 8) zachowywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności  

  tymi dotyczącymi ruchu drogowego,   

 9) powiadomić osoby trzecie o czasie realizacji planowanej trasy oraz jej   

 przebiegu.  

14. Wytyczne wskazane w ust. 13 mają charakter zaleceń. Administrator ani Lider nie organizują ani 

nie odpowiadają za sposób odbycia Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej przez Uczestnika.  

15. Informacje, o których mowa w ust. 9 pobierane są wyłącznie do celów statystycznych 

Administratora, w szczególności dla oceny na ile ideały i wartości EDK  są urzeczywistniane 

przez jego działania.   

  

V. INFORMACJE OD ADMINISTRATORA   

 

 §5.  

 



 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji przesyłanych pocztą 

elektroniczną na podany przez niego adres dotyczących bieżących informacji o Projekcie i Rejonie.  

   

VI. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE    

 

§6.  

 

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Indywidualności Otwartych z 

siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka nr 42 lok. B3 (103), kod 30-552 Kraków wpisana do Rejestru 

Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000694615, 

posiadająca: NIP 6793155900, REGON 368262166. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem 

pod adresem e-mail: daneosobowe@indywidualnosci.pl lub pisemnie na adres siedziby Fundacji.  

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu wykonania zadań określonych niniejszym 

Regulaminem, na podstawie m.in. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez 5 lat. 

Odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być podmioty, które na podstawie stosownych 

umów podpisanych z Fundacją Indywidualności Otwartych przetwarzają dane osobowe, dla których 

Administratorem jest Fundacja Indywidualności Otwartych. 

5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  a także – w przypadkach przewidzianych prawem - 

prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.  

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.  

7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się 

w Serwisie.  

8. Administrator nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania. 

   

VII. PRZERWY W DZIALANIU SERWISU 

   

 §7.  

 

 Administrator zastrzega prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu  skutkujących 

jego czasową niedostępnością, co nie narusza jakichkolwiek uprawnień  Użytkowników.  

  

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE    

 

 §8.  

 

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą 

 elektroniczną pod adresem kontakt@edk.org.pl lub drogą listowną na adres Administratora 

 wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).   

 2. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich 

 otrzymania.   

 3. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest w tej samej formie, w jakiej ją złożono.   

   



IX. ZMIANA REGULAMINU 

    

 §9.  

 

Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.  

   

  

  

 Pliki cookies  

  

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych 

użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.  

  

• Cel, dla którego pliki cookies są wykorzystywane  

  

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, 

które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Dzięki temu możliwe jest 

ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.  

  

• Do czego używamy plików cookies?  

  

Administrator stosuje pliki cookies, aby:  

  

• dostosowywać treści naszych stron do potrzeb użytkowników;  

• optymalizować korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji;  

• utrzymywać sesję użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej 

podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;  

• zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby 

odwiedzające z niej korzystają, co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość;  

• wyświetlać informacje w taki sposób, by uniknąć wielokrotnej prezentacji tych samych treści temu 

samemu użytkownikowi oraz by prezentować treści w sposób uwzględniający zainteresowania 

użytkownika;  

• docierać do użytkownika z treściami reklamowymi emitowanymi poprzez partnerskie systemy poza 

stronami i aplikacjami należącymi do Administratora;  

• wspierać użytkowników i zagwarantować im bezpieczeństwo podczas przeglądania stron, dzięki 

wykorzystaniu mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach oraz możliwość szybkiego 

kontaktu za pomocą funkcji live chat.  

  

• Jakich plików cookies używamy?  

  

Stosujemy dwa rodzaj plików:  

• sesyjne - pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane wybory, używane m.in. przy logowaniu. 

Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i 

aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);  

• stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub 

do czasu ich usunięcia.  

  

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:  

• niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. 

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;  

• pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie 

uwierzytelniania;  

• wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i 

aplikacji;  



• funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację 

interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu 

strony internetowej i aplikacji itp.;  

• reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;  

• statystyczne - służące do zliczania statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.  

  

• W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies?  

  

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie 

dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu 

końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samym, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża 

zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili 

wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być 

zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.  

  

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami 

cookies, czyli czynności typu:  

• zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny 

internetowe;  

• zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;  

• określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo 

sesyjnych itp.;  

• blokowania lub usuwania cookies.  

  

Aby poznać szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookies w Twoim oprogramowaniu, wybierz odpowiednią 

przeglądarkę:  

• Internet Explorer  

• Google Chrome ● Safari  

• Mozilla Firefox  

• Opera  

lub urządzenie mobilne:  

• Android  

• iPhone/iPad z przeglądarką Safari  

• iPhone/iPad z przeglądarką Google Chrome  

• Blackberry  

  

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą 

wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszych serwisach.  

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH 

SERWISU INTERNETOWEGO „EDK” ORAZ OKREŚLAJĄCY ZASADY 

UCZESTNICTWA W „EDK" przyjęty i uchwalony przez Zarząd Fundacji Indywidualności 

Otwartych z siedzibą w Krakowie na podstawie uchwały nr 2/ 2023 z dnia 7.03.2023 r. wchodzi w 

życie z dniem 8.03.2023.  

 

  

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego 

„EDK" oraz określający zasady uczestnictwa w „EDK" 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu 

email, wieku w związku z udziałem w Projekcie pn. Ekstremalna Droga Krzyżowa organizowanego 



przez Fundację Indywidualności Otwartych z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 42/B3 (103), 30-

552 Kraków. 

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili 

cofnąć. 

Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z 

art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), 

zamieszczonymi w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu 

internetowego „EDK" oraz określającym zasady uczestnictwa w „EDK". 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 


