Annetustingimused
karlovakirik.ee annetuskeskkonna omanik on Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tartu
Pühade Aleksandrite Kogudus (registrikood 80210622, aadress Sõbra 19a, 50107
Tartu, Eesti Vabariik; edaspidi Kogudus). Kogudusele tehtud annetusi kasutame
sihipäraselt koguduse töö tegemiseks ning Tartu Pühade Aleksandrite kiriku
korrastamiseks.
Üldtingimused
Kogudusele saab teha annetuse kas ühekordselt või vormistades selle igakuise
püsimaksena. Annetuse valuutaks on euro.
Ühekordse annetuse saate teha tehes meile otseülekande enda internetipangas või
Koguduse kodulehe kaudu.
Püsiannetuse saate teha vormistades annetuse oma internetipangas või Koguduse
kodulehel.
Koguduse kodulehe kaudu on võimalik teha nii ühekordne annetus kui ka
püsiannetus. Annetuse saab teha Maksekeskuse kaudu pangalingiga (Swedbank,
SEB, LHV Pank, Luminor, COOP pank). Ühekordse annetuse puhul tuleb valida
sobiv summa või kirjutada soovitav summa lahtrisse, sisestada küsitud isikuandmed
ja valida maksmiseks sobiv pank.
Püsiannetuse tegemisel suunatakse Teid valitud panga püsiannetuse vormistamise
vormile. Püsiannetusest võib igal ajal loobuda.
Pangalingiga tasumisel vajutage kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe
juurde“.
Annetamine toimub väljaspool Koguduse kodulehte vastava panga turvalises
keskkonnas. Kogudusel puudub ligipääs Teie panga ja krediitkaardi andmetele.
EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite kogudus on tulumaksusoodustusega
organisatsioonide nimekirjas ehk eraisikust annetajal on võimalik annetustelt
tulumaksu tagasi taotleda ja ettevõtete tehtud annetused on maksuvabad. Kogudus
edastab annetusandmed Maksu- ja Tolliametile ning need kajastuvad automaatselt
annetaja eeltäidetud tuludeklaratsioonis.
Taganemisõigus
Taganemisõigus ei laiene annetustele, kuid Teil on õigus püsiannetusest igal ajal
loobuda.
Isikuandmete töötlemine

Teie isikuandmeid, mis on seotud Annetustingimustega, töödeldakse vastavalt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse
üldmäärus) ja Koguduse privaatsustingimustele
EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite kogudus on isikuandmete vastutav töötleja ning
edastab Koguduse kodulehe kaudu annetamise teostamiseks vajalikud isikuandmed
volitatud töötlejale Maksekeskus AS.
Üksikasjalikku teavet isikuandmete töötlemise kohta Koguduse poolt ning teavet
andmesubjektide õiguste ja nende rakendamise kohta leiate Veebilehel avaldatud
privaatsustingimustes, mis on kättesaadaval siin.
Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine
Annetustingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Kõik Annetustingimustest
tulenevad lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui lahkarvamust ei
õnnestu mõistliku aja jooksul lahendada läbirääkimistega, siis lahendatakse vaidlus
Tartu Maakohtus. Kui Teil on annetamise osas küsimusi või pretensioone, siis saate
Kogudusega ühendust võtta e-posti aadressil aleksandritekirik@gmail.com.

