
 
 

Regulamin współpracy w akcji "Qurier Świętego Mikołaja" 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1.1. Organizatorem akcji pod nazwą "Qurier Świętego Mikołaja" (dalej zwany 

 „Akcją”) jest „FUNDACJA POLKI MOGĄ WSZYSTKO” z siedzibą w Warszawie,  

ul. Mikołaja Kopernika 30, 00-336 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”). 

1.2.  Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym 

 dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.3.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 września 2022 roku. 

1.4. Partnerem Akcji może być osoba prawna – Firma. Partner zobowiązany jest do 

pisemnej akceptacji niniejszego Regulaminu i wypełnienia wszystkich jego 

postanowień 

 

 

2. ZADANIA PARTNERA AKCJI: 

 

2.1. Dotrzymanie ustalonych wspólnie z Organizatorem terminów. 

2.2. Wytypowanie Koordynatora, który będzie odpowiedzialny, za przeprowadzenie akcji 

po stronie firmy. 

2.3. Określenie liczby listów od dzieci, które zostaną przez Partnera zrealizowane. 

2.4. Rozdysponowanie wśród swoich pracowników ustalonej z Organizatorem liczby 

listów. 

2.5. Wyznaczenie miejsca i terminu dostarczenia przygotowanych prezentów. 

2.6. Dyskretna kontrola jakości prezentów i tego, czy wszyscy, którzy zobowiązali się do 

realizacji marzeń dotrzymali terminu. 

2.7. Przekazanie prezentów w ustalone z Organizatorem miejsce. 

2.8. Udział w imprezie organizowanej w placówce, jeśli odległość i zobowiązania 

pracowników na to pozwolą 

2.9. Udział koordynatora w jednorazowym spotkaniu koordynatorów akcji organizowanym 

przez Organizatora, jeśli odległość i inne zobowiązania na to pozwolą. 

2.10. Stały kontakt Koordynatora z Organizatorem akcji. 

2.11. Przystąpienie do Akcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest 

 równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji 

 niniejszego Regulaminu. 

2.12.  Partner Akcji zobowiązuje się przekazać Koordynatorom Akcji oraz pracownikom 

biorącym udział w akcji następujące informacje dot. przetwarzania ich danych 

osobowych przez Organizatora: 

 Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby akcji Qurier Świętego 

Mikołaja jest Organizator - Fundacją Polki Mogą Wszystko z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Mikołaja Kopernika 30, 00-336 Warszawa. 

Dane osobowe Koordynatora obejmujące imię, nazwisko, numer kontaktowy oraz 

dane uczestników akcji w zakresie, w jakim zdecydują oni je przekazać będą 

przetwarzane przez Organizatora w celu: 

• realizacji Akcji, prowadzenia współpracy na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez czas trwania Akcji, 
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• dane obejmujące wizerunek utrwalony w czasie imprezy Świątecznej 

organizowane w placówkach będą przetwarzane w celu promocji Akcji oraz 

działalności Organizatora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do momentu zgłoszenia skutecznego 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem Organizator może przekazywać dane podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom 

lub organom ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę 

prawną. A także, gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych potrzeb, 

w szczególności placówkom biorącym udział w Akcji, kancelariom prawnym, 

doradcom, audytorom i operatorom pocztowym. 

Ponadto dane osobowe zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym dane na 

podstawie zawartej z Organizatorem umowy i zgodnie z poleceniami Organizatora: 

• dostawcom usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub 

utrzymanie systemów informatycznych i aplikacji 

• dostawcom usług marketingowych. 

 Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania dostępu do danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania i żądania przeniesienia danych do innego 

administratora. Osoby mają także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje 

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

zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o 

przesłanie wiadomości na adres: iodo@fpmw.pl lub adres siedziby Organizatora 

wskazany powyżej z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych". 

Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane 

kontaktowe urzędu znajdują się na stronie: www.uodo.gov.pl 

Wskazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie przez 

Koordynatora uniemożliwia uczestnictwo w Akcji. 

  

 

3. ZADANIA ORGANIZATORA AKCJI: 

 

3.1. Przygotowanie harmonogramu Akcji, który stanowi integralną część niniejszego 

 Regulaminu. 

3.2. Weryfikacja i wybór placówek wsparcia dziennego, które wezmą udział w akcji. 

3.3. Katalogowanie i kontrola nadesłanych listów do Świętego Mikołaja. 

3.4. Stały kontakt z placówkami wsparcia dziennego biorącymi udział w akcji. 

3.5. Przygotowanie gadżetów akcji i mailingów 

3.6. Dostarczenie do placówek przygotowanych prezentów, jeśli Partner nie jest w stanie 

sam tego zrobić. 

3.7. Zebranie sprawozdań i relacji zdjęciowo/filmowej z imprez organizowanych w  

placówkach, oraz przekazanie relacji Partnerom. 

3.8. Zorganizowanie jednorazowego spotkania Koordynatorów Partnerów w celu 

podsumowania akcji. 

3.9. Stały kontakt z Koordynatorem wyznaczonym przez Partnera. 

3.10     Organizator oświadcza, że dane osobowe Koordynatora Akcji podane w formularzu 
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zgłoszeniowym będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika 30 w celu realizacji umowy przystąpienia 

do Akcji i jego prawidłowego przeprowadzenia. Podanie danych jest dobrowolne.  

3.6 Organizator zapewnia sobie możliwość przekazania danych osobowych Koordynatora 

placówkom biorącym udział w akcji w celu realizacji marzeń dzieci. 

 

 

 

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

4.1.  Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 

 (a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie 

  był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w 

  przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, 

 (b) świadczone przez firmy kurierskie usługi kurierskie. 

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w 

 przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ 

 na organizowanie Akcji. 

 

 

 

 

 

 

 


