REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ
„ROZDANIA DARÓW”
BAZAR DOBRYCH SERC
§1
Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
1. Regulamin - dokument określający zasady akcji charytatywnej „rozdania darów”,
realizowanej na terenie województwa wielkopolskiego, w okresie od 01.02.2019 r.
do odwołania.
2. Cel akcji charytatywnej – wsparcie podopiecznych Organizatora, nadto
promowanie wiedzy o działalności statutowej organizatora, o wolontariacie i
organizacjach pożytku publicznego poprzez uwrażliwianie młodzieży i dorosłych
na potrzeby innych osób.
3. Uczestnik – podmiot będący obdarowanym, zebranymi we wskazanej akcji
charytatywnej, darami; zarówno osoba fizyczna, prawna jak i jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną.
4. Organizator akcji charytatywnej – Fundacja „Dzięki Tobie” siedzibą w Poznaniu,
pod adresem: ul. Nowowiejskiego 6/3, 61-731 Poznań, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego- rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem KRS 0000571870, NIP 7831730029, REGON 362290859,
posiadająca status organizacji pożytku publicznego.
§2
Zasady akcji charytatywnej:
1. Udział w akcji charytatywnej jest dla Uczestników dobrowolny.
2. Uczestnikiem akcji charytatywnej mogą być osoby fizyczne, w tym także osoby
nieletnie, osoby prawne oraz inne organizacje nieposiadające osobowości
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w szczególności placówki
oświatowe, uczelnie wyższe, instytucje państwowe itp.
3. Warunkiem otrzymania, zebranych podczas zorganizowanej przez Organizatora,
akcji charytatywnej, darów jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego
szczególną sytuację Uczestnika uprawniającą do ubiegania się o darowiznę, w
szczególności zaświadczenie o niepełnosprawności.
4. Oprócz przedstawienia powyżej wskazanych dokumentów Uczestnik winien
wyrazić zgodę na udostępnienie przez Organizatora informacji o przekazaniu
darów.
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5. Dary uczestnikowi zostają przekazane nieodpłatnie, w niezmienionej formie.
6. W przypadku akcji charytatywnych o charakterze ciągłym, wydawanie darów
następować będzie w siedzibie Organizatora, ul. Nowowiejskiego 6/3 lub
ul. Zwierzchowskiego 5A w każdy poniedziałek i wtorek, w godz. 9:00 - 12:00, po
wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
7. Uczestnik odbiera dary na własny koszt. W szczególnych przypadkach, za
uprzednim uzgodnieniem, Organizator może dary dostarczyć Uczestnikowi, w
miejsce wskazane przez Uczestnika.
§3
1. W celu prawidłowego przyjęcia darów pod względem ilościowym i wartościowym
od Organizatora, Uczestnik powinien:
a) sprawdzić dokument odbioru/dostawy pod względem zgodności ilości
wykazanej w dokumencie odbioru/dostawy z ilością faktyczną,
b) w przypadku zgodności dokumentów odbioru/dostawy, podpisać protokół
przyjęcia w obecności przedstawiciela Organizatora,
2. Z uwagi na obowiązujące Organizatora przepisy dotyczące rachunkowości w
zakresie otrzymywanych i przekazywanych podopiecznym darów każda
darowizna zostanie wyceniona biorąc za podstawę obowiązujące ceny w kraju
identycznych lub zbliżonych przeznaczeniem i wartością użytkową artykułów.
3. Uczestnik może do akcji charytatywnej przystąpić w dowolnym momencie trwania
akcji.
4. W przypadku uczestnictwa osób prawych, podmiotów oświatowych czy jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawej, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Deklaracji chęci
udziału wzięcia w akcji charytatywnej oraz wyznaczenie koordynatora
odpowiedzialnego na kontakt z Organizatorem.
§4
Polityka prywatności:
1. Organizator oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych, ujawnionych
w związku z udziałem w akcji charytatywnej „rozdanie darów”.
2. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania obowiązków dotyczących
ochrony danych osobowych został powołany Koordynator do spraw
bezpieczeństwa danych osobowych.
3. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o
kontakt z Koordynatorem do spraw bezpieczeństwa danych osobowych e-mail
kontakt@dziekitobie.pl .

2

4. Dane osobowe, o których mowa powyżej przetwarzane się zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. L
119 z 4.5.2016) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2018.1000).
5. Dane osobowe przetwarzane są w celu skutecznego udziału w akcji
charytatywnej „rozdanie darów”. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże
odmowa ich podania uniemożliwi udział w akcji oraz spowoduje usunięcie danych
otrzymanych na początkowym etapie współpracy.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a i b. w/w
rozporządzenia.
7. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Zgoda jest wyrażona poprzez
złożeniu podpisu pod deklaracją chęci udziału wzięcia w akcji charytatywnej.
8. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące i działające na rzecz
prawidłowego i terminowego wykonania umowy.
9. Uczestnik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie, w innym razie dane osobowe będą przetwarzane przez
okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych
osobowych w stosunku do Uczestnika, bądź wycofania zgody.
10. Uczestnik ma prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a
także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
11. Organizator oświadcza, że dane osobowe przez niego gromadzone nie są
poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
12. Udostepnienie danych osobowych jest nie jednoczesną zgodą na przekazywanie
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
§5
Postanowienia końcowe:
1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu będą
rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
a także zawieszenia bądź odwołania akcji charytatywnej.
3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi dokument „Deklaracja
uczestnictwa w akcji charytatywnej”, „Zgody na informację o przekazania darów”
oraz wzór „Protokołu odbioru/dostawy” darów.
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4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2019 r. , do dnia jego odwołania bądź
zmiany.
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