Regulamin Rekolekcji „33 dni AD IESUM PER MARIAM”
Organizator
1. Organizatorem i animatorem Rekolekcji 33 dni AD IESUM PER MARIAM (dalej jako „Rekolekcji”) jest
Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi (dalej jako „WDNM”) działająca przy Parafii pod wezwaniem
Św.Ojca Pio w Warszawie-Gocławiu, ul. Fieldorfa 1. Opiekunem WDNM jest Ksiądz Proboszcz - kustosz
Sanktuarium.
Kontakt z Organizatorem dostępny przez stronę www.niewolnicyzmilosci.pl.
Cel i program Rekolekcji
2. Celem Rekolekcji jest wspólnotowe przygotowanie do całkowitego osobistego poświęcenia się Jezusowi
Chrystusowi przez ręce Maryi wg nauki św. Ludwika M. Grignion de Montfort wyłożonej w Traktacie o
doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny i złożenia Aktu Ofiarowania w wyznaczonym dniu i
godzinie, w kościele, bądź innym miejscu sakralnym, w którym rekolekcje te są animowane.
3. Najważniejszym źródłem wiedzy nt. duchowego niewolnictwa Maryi jest Traktat o doskonałym nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny, w związku z tym jego lektura jest obowiązkowa. Lekturę Traktatu... warto
rozpocząć przed przystąpieniem do Rekolekcji, jednocześnie jej zakończenie nie jest wymogiem przystąpienia
do Aktu Ofiarowania.
4. Rekolekcje prowadzone są w oparciu o przewodnik formacyjny WDNM pt. 33 Dni. AD IESUM PER MARIAM.
Przewodnik kandydata na duchowego niewolnika Maryi na drodze do świętości prowadzącej do Jezusa przez
Maryję (wyd. Apostolicum, Ząbki 2018, Nihil Obstat, Imprimatur).
Przewodnik 33 Dni. AD IESUM PER MARIAM... zawiera program przygotowania do Aktu Ofiarowania się
Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg św.Ludwika Marii Grignion de Montfort wraz z opracowaniem 33dniowych ćwiczeń duchowych wg ks. Fredericka W. Fabera oraz szczegółowymi wskazówkami praktycznymi
dla duchowych niewolników Maryi, na podstawie wcześniejszych edycji 33-dniowych rekolekcji i jest
obowiązkową lekturą rekolekcyjną.
5. Przygotowanie, o którym mowa w punkcie 2 składa się z:
a. pracy indywidualnej (każdego dnia przez 33 dni Rekolekcji);
b. wspólnych spotkań modlitewno-formacyjnych (raz w tygodniu) oraz nabożeństw.
Wspólne spotkania i nabożeństwa odbywają się w wyznaczone dni Rekolekcji.
W programie Rekolekcji są m.in.: Msze święte, głoszenie Słowa Bożego, konferencje, modlitwa uwielbienia,
rozważanie treści rekolekcyjnych przed Najświętszym Sakramentem, różaniec, adoracyjna Droga Krzyżowa
wg wizji bł. A. K. Emmerich, modlitwa przebłagania za grzechy, modlitwa uniżenia, modlitwa skruchy,
wspólnota modlitwy, możliwość uczestniczenia w grupie dzielenia, wspólny śpiew pieśni uwielbienia Boga
oraz pieśni wysławiania Maryi.
Tryb uczestniczenia w Rekolekcjach
6. Rekolekcje można odbyć w trybie:
a. stacjonarnym (uczestnicząc w spotkaniach);
b. łączności duchowej (w przypadku braku możliwości udziału w spotkaniach).
7. Do Aktu Ofiarowania, o którym mowa w pkt 2, mogą przystąpić wyłącznie osoby uczestniczące w
Rekolekcjach w sposób określony w pkt 6.
Uczestnicy Rekolekcji, którzy nie mają możliwości przystąpić do Aktu Ofiarowania, o którym mowa w pkt 2,
mogą złożyć swój Akt Ofiarowania po ukończeniu Rekolekcji indywidualnie w dowolnym terminie, w
dowolnym miejscu sakralnym.
Zgłoszenia/zapisy
8. Zgłoszenia na Rekolekcje przyjmowane są poprzez „Formularz Zgłoszeniowy”:
a. Internetowo lub
b. na spotkaniu organizacyjnym.
9. W „Formularzu Zgłoszeniowym” wg trybu odbywania rekolekcji (pkt 6) należy podać następujące dane:
a. imię i nazwisko;
b. adres mailowy;
c. tel. kontaktowy;
d. adres do wysyłki materiałów (jeśli materiały nie będą odebrane osobiście).
10. Każda osoba, która chce uczestniczyć w Rekolekcjach, powinna wypełnić „Formularz Zgłoszeniowy” podając
swoje dane, o których mowa w pkt 9, a następnie postępować według informacji przekazanych pocztą

elektroniczną. W przypadku braku otrzymania zwrotnej wiadomości e-mail należy napisać o tym na adres
33dni.rekolekcje@gmail.com.
11. Zgłoszenie może dotyczyć tylko jednej osoby (nie prowadzimy zapisów grupowych). Osoba upoważniona do
zapisu innych osób winna wypełnić dla każdej zgłaszanej osoby odrębny „Formularz Zgłoszeniowy”.
12. „Formularz Zgłoszeniowy” oraz numery telefonów, pod którymi udzielane są dodatkowe informacje dostępne
są w Internecie na stronach:
a. www.niewolnicyzmilosci.pl;
b. www.pomaranczki.wordpress.com;
c. strona www Parafii, w której organizowane są Rekolekcje
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia zapisów we wcześniejszym terminie, informując o tym
fakcie na stronie internetowej wskazanej w pkt 2. Jednocześnie Organizator może przyjąć dodatkowe zapisy
wraz z ofiarą (zob. pkt.15, pkt 18a) na spotkaniu organizacyjnym, jeżeli, np. w wyniku rezygnacji, pozostaną
wolne miejsca.
Indywidualne materiały rekolekcyjne
14. W momencie przystąpienia do Rekolekcji każdy Uczestnik stacjonarny otrzymuje
a. osobisty Przewodnik 33 Dni. AD IESUM PER MARIAM... (zob. pkt 4),
a na zakończenie otrzymuje indywidualne materiały związane z imiennym włączeniem do grona duchowych
niewolników Maryi, tj.:
b. imienny certyfikat;
c. pamiątkowy Akt Ofiarowania;
d. żelazny łańcuch niewolnika Maryi z Cudownym Medalikiem.
15. Wysokość ofiary rekolekcyjnej m.in. pokrywającej materiały wymienione w pkt 14 wynosi 40 zł za osobę - w
przypadku odbioru osobistego na spotkaniu organizacyjnym, w wyznaczonym miejscu.
16. Osobom uczestniczącym w Rekolekcjach w łączności duchowej przesłane będą m.in.: Przewodnik 33 Dni. AD
IESUM PER MARIAM... oraz żelazny łańcuch niewolnika Maryi z Cudownym Medalikiem drogą pocztową
(polecony priorytet lub kurier) oraz wszelkie wskazówki i zapis audio spotkań rekolekcyjnych/
konferencji/nabożeństw - pocztą elektroniczną (e-mail).
W przypadku chęci otrzymania materiałów w jednej paczce dla kilku osób na ten sam adres korespondencyjny,
należy w każdym „Formularzu Zgłoszeniowym” podać ten sam adres do wysyłki materiałów.
17. Wysokość ofiary rekolekcyjnej wraz z kosztami przesyłki (w zależności od wagi i miejsca docelowego)
wymieniona jest w treści „Formularza Zgłoszeniowego”.
18. Osoby, które nie posiadają Traktatu... mogą go nabyć w cenie 10 zł na spotkaniu organizacyjnym lub na
pierwszym spotkaniu rekolekcyjnym.
19. Duchowi Niewolnicy Maryi biorący udział w Rekolekcjach, którzy odbyli już wcześniej 33-dniowe rekolekcje
animowane przez WDNM, a teraz chcą odnowić swój Akt Ofiarowania uczestnicząc we wspólnotowym
przygotowaniu, wnoszą dobrowolną ofiarę celem krzewienia duchowego niewolnictwa Maryi w duchu
nauczania św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.
Potwierdzenie przyjęcia na Rekolekcje
20. Udział w Rekolekcjach jest dobrowolny. Potwierdzeniem indywidualnego zgłoszenia udziału w Rekolekcjach
jest dokonanie wpłaty w określonej wysokości, o której mowa w „Formularzu Zgłoszeniowym”.
Wpłatę należy dokonać na konto:
Odbiorca: Stowarzyszenie Duchowych Niewolników Maryi
Nr konta bankowego: PL 22 1020 4900 0000 8402 3186 8668
SWIFT code (BIC): BPKOPLPW
Tytułem: Ofiara na Rekolekcje (podać miejsce rekolekcji), (podać imię nazwisko).
21. Ilość miejsc na Rekolekcjach jest ograniczona. O kolejności przyjęcia na Rekolekcje będzie decydowała data
dokonania wpłaty, a nie data zgłoszenia.
22. Ze względów organizacyjnych prosimy o uiszczenie wpłaty ofiary najpóźniej w dniu wskazanym w
„Formularzu Zgłoszeniowym” jako termin zakończenia zapisów. W przypadku braku wpłaty w tym terminie
zgłoszenie będzie anulowane.
23. W trosce o pełne i głębokie przeżycie Rekolekcji, które wg św. Ludwika de Montfort powinny trwać pełne 33
dni, zgłoszenia internetowe oraz wpłaty na konto są przyjmowane najpóźniej do wyznaczonego dnia (termin
zakończenia zapisów).
Po tym terminie można się zapisać i dokonać wpłaty jedynie osobiście na spotkaniu w pierwszym dniu 33dniowych przygotowań, jeżeli będą jeszcze wolne miejsca. W innym przypadku zgłoszenia będą kierowane
na Rekolekcje w kolejnym terminie.

24. Jeżeli ofiara dotyczy kilku osób, należy wpisać wszystkie imiona i nazwiska, a kwota przelewu powinna
odpowiadać liczbie osób wskazanych w tytule przelewu.
25. Osoby w trudnej sytuacji finansowej prosimy o kontakt telefoniczny z Organizatorem Rekolekcji. Kontakt tel.
jest podany na stronie www.niewolnicyzmilosci.pl oraz na plakatach, ulotkach informacyjnych.
26. Osoby pragnące złożyć ofiarę na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej mogą złożyć
dobrowolną ofiarę na konto wymienione w pkt 20, tytułem: Ofiara na cele statutowe.
Informacje podstawowe dla Uczestnika Rekolekcji
27. Po odnotowaniu wpłaty i potwierdzeniu przyjęcia Uczestnika Organizator Rekolekcji przekaże szczegółowe
informacje o przebiegu Rekolekcji i indywidualnym ich planie.
28. Komunikacja w sprawach dotyczących obsługi Rekolekcji będzie się odbywać z następujących adresów
mailowych:
a. 33dni.zapisy@gmail.com;
b. 33dni.rekolekcje@gmail.com.
29. Uczestnik Rekolekcji poprzez zgłoszenie wyraża zgodę na publikację wizerunku w zakresie związanym
z dokumentacją fotograficzną przeprowadzonych Rekolekcji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
30. Organizator nie udziela zgody Uczestnikom na robienie zdjęć ani na rejestrowanie AUDIO i/lub VIDEO
przebiegu Rekolekcji.
Dane osobowe
31. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu przeprowadzenia Rekolekcji i komunikacji po ich
zakończeniu. Uczestnikowi Rekolekcji w każdym czasie przysługuje prawo do ich usunięcia lub zgłoszenia
braku chęci otrzymywania dalszych informacji. Zgłoszenia takie należy kierować na adres mailowy:
33dni.rekolekcje@gmail.com.
32. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji
w związku z organizacją Rekolekcji. Szczegółowe informacje zawiera załączona poniżej klauzula
informacyjna.
Klauzula informacyjna
W związku z wejściem w życie 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych”) pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich
będzie się to odbywało zgodnie z nowymi przepisami. Poniżej podajemy podstawowe informacje na ten temat.
O jakich danych mówimy i skąd je mamy?
Chodzi o dane osobowe, które są zebrane przez nas podczas składania zgłoszenia udziału w Rekolekcjach i/lub zamówienia
na materiały rekolekcyjne m.in. książki i dewocjonalia oraz zapisy na organizowane z naszym udziałem wydarzenia.
Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi („WDNM”) w Parafii pod wezwaniem
Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców przy Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w WarszawieSiekierki, ul. Gwintowa 3 (dalej jako „WDNM”).
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na organizację i przeprowadzenie Rekolekcji, m. in. przekazanie treści
rekolekcyjnych, obsługę Twoich zamówień materiałów rekolekcyjnych, informowanie o naszych propozycjach
kontynuowania formacji duchowej, informowanie o organizowanych przez nas wydarzeniach, a także przesyłanie innych
informacji organizacyjnych drogą pocztową i elektroniczną.
Dane osobowe przetwarzamy na podstawie formalnej zgody wyrażonej przez osoby zgłaszające się na Rekolekcje i
zainteresowane dalszym kontaktem z nami.
W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a. w celu obsługi zgłoszenia udziału w Rekolekcjach (w tym m. in. komunikacji za pośrednictwem „Formularza
Zgłoszeniowego”). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do umożliwienia udziału w Rekolekcjach (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).
b. w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
„WDNM” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii Twoich
zgłoszeń, zamówień materiałów, komunikacji z „WDNM” oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

c. w celu kierowania do Ciebie przez „WDNM” treści ewangelizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes „WDNM” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji
ewangelizacyjnej, w tym w formie wiadomości e-mail zawierających informacje o aktualnych wydarzeniach itp.
Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się, jeśli wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo
przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów
informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych,
wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Dane osobowe przechowujemy od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez
„WDNM”.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej
wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”).
Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz
wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w
części: „Jak możesz się z nami skontaktować?”.
Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie?
Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
Komu możemy udostępnić Twoje dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie.
Te podmioty to: operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy: usług, systemów informatycznych, operatorzy płatności,
operatorzy dystrybucji. Nikomu nie będziemy przekazywali Twoich danych w celach komercyjnych i wykraczających
poza organizowanie Rekolekcji i działalność ewangelizacyjną.
W związku z przetwarzaniem przez „WDNM” Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:
możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię
Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię
jakich danych chciałbyś otrzymać;
możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli
nie ma podstawy do tego, aby „WDNM” je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby „WDNM”,
przetwarzała Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie);
w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez „Królową Pokoju” odbywa się na podstawie nieuzasadnionego
interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji
„Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”);
Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować
na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w
Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).
Jak możesz się z nami skontaktować?
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pisząc na adres:
„WDNM”, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa, bądź e-mail: 33dni.rekolekcje@gmail.com.

