
Regulamin płatności elektronicznych na Politechnice Gdańskiej

Niniejszy regulamin określa zasady realizacji płatności elektronicznych za usługi świadczone przez:

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

NIP: 5840203593

REGON: 000001620

§ 1 Definicje

1. Sprzedający  –  Politechnika  Gdańska,  ul.  G.  Narutowicza  11/12,  80-233  Gdańsk,  NIP:

5840203593, REGON: 000001620.

2. Zamawiający – Konsument, który zawarł Umowę albo osoba fizyczna prowadząca działalność

gospodarczą  albo osoba prawna albo jednostka  organizacyjna nieposiadająca  osobowości

prawnej.

3. Zewnętrzny Kanał Płatności – płatności on-line realizowane przez Blue Media S.A.,  REGON:

191781561, NIP: 5851351185, KRS: 0000320590, ul. Jana Jerzego Haffnera 6, 81-717 Sopot

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Do  realizacji  płatności  elektronicznej  konieczny  jest  dostęp  do  sieci  Internet  oraz

zainstalowana  przeglądarka  internetowa  (ze  względów  bezpieczeństwa  zalecana  jest

aktualizacja do najnowszej wersji).

2. Kwoty opłat za usługi dostępne są w poszczególnych systemach dziedzinowych, z których

inicjowana jest płatność elektroniczna.

§ 3 Metody płatności

1. Dostępne formy płatności:

a. przelew tradycyjny na wskazany numer konta bankowego

b. karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

c. płatności on-line Pay by link realizowane przez Blue Media S.A.

d. BLIK

2. W  przypadku  płatności  tradycyjnych  lub  elektronicznych  za  termin  płatności  uznaje  się

moment zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedającego.

3. W przypadku płatności kartą za termin płatności uznaje się moment pozytywnej autoryzacji

transakcji

4. W  przypadku  wystąpienia  konieczność  zwrotu  środków  za  transakcję  dokonaną  przez

Zamawiającego  kartą  płatniczą  sprzedający  dokonana  zwrotu  na  rachunek  bankowy

przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 4 Reklamacje

1. Reklamacje  dot.  płatności  elektronicznych  należy  kierować  drogą  elektroniczną  na  adres:

helpdesk@pg.edu.pl 

mailto:helpdesk@pg.edu.pl


2. Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji  od Kupującego rozstrzygnie

reklamację  i  udzieli  odpowiedzi  w  przedmiocie  uwzględnienia  bądź  nieuwzględnienia

wniesionej reklamacji za pomocą e-maila.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r.  o ochronie

danych osobowych (t.j. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

2. Politechnika Gdańska z  siedzibą  w Gdańsku, ul.  Narutowicza 11/12 jest   administratorem

danych osobowych osób korzystających z usługi płatności elektronicznych.

3. Politechnika Gdańska udostępnia dane osobowe Zamawiającego operatorowi Zewnętrznego

Kanału  Płatności  w  celu  i  zakresie  (imię,  nazwisko  oraz  e-mail)  niezbędnym  do  obsługi

Zewnętrznego Kanału Płatności (nie dotyczy przelewów tradycyjnych).

4. Zamawiający   ma  prawo  wglądu  do  jego  danych  osobowych,  ich  poprawiania,  a  w

przypadkach  określonych  w  przepisach  prawa  umotywowanego  żądania  zaprzestania  ich

przetwarzania.

5. Politechnika  Gdańska  i  operator  Zewnętrznego  Kanału  Płatności  stosują  środki

bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne oraz realizują obowiązki wynikające

z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych.


