
  

Regulamin akcji charytatywnej 

 

„Pomagamy REKORDowo” 

 

§1 

1. Akcja Charytatywna „Pomagamy REKORDowo” przeprowadzona jest na zasadach i warunkach 
określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”). 
 

2. Organizatorem i beneficjentem Akcji Charytatywnej „Pomagamy REKORDowo” jest Fundacja 
ZOBACZ MNIE, ul. Ofiar Oświęcimskich 14/11, z siedzibą we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, wpisaną do 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000795364, NIP: 897-18-68-716, REGON: 383909908. 

 

3. Uczestnikiem akcji jest DARCZYŃCA dokonujący wpłaty darowizny w wysokości 25 zł na rzecz 
Fundacji ZOBACZ MNIE z tytułem płatności „POMAGAM REKORDOWO”. Płatności można również 
dokonać poprzez stronę internetową GITAROWEGO REKORDU ŚWIATA: https://heyjoe.pl/ oraz stronę 
Fundacji ZOBACZ MNIE: https://zobaczmnie.org 
 

 

§2 

1. Akcja Charytatywna „Pomagamy REKORDowo” będzie prowadzona na stronie internetowej 
GITAROWEGO REKORDU ŚWIATA: https://heyjoe.pl/  oraz stronie Fundacji ZOBACZ MNIE: 
https://zobaczmnie.org 

 

2. Akcja Charytatywna odbędzie się w dniach od 24 maja do 19 czerwca 2021 roku; trwać będzie od 
godziny 12:00- 24 maja 2021 roku do godziny 24:00- 19 czerwca 2021 roku. 
 

3. Każda darowizna w wysokości 25 złotych daje szansę na wygraną w konkursie. Oznacza to, 
że każda wielokrotność darowizny wpłacona na konto fundacji daje dodatkowe szanse na wygraną. 

 

4. Nagrodą jest gitara marki VINTAGE o wartości 1799,00,-zł (tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt 
dziewięć złotych), która została pokryta oryginalną grafiką dedykowaną tegorocznej edycji 
GITAROWEGO REKORDU ŚWIATA 2021 przez artystę Szymona Chwalisza. 
 

  



§3 

1. Uczestnicy Akcji Charytatywnej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Akcji 
Charytatywnej 

 

2. Informacje o Akcji Charytatywnej zawarte w jakichkolwiek materiałach informacyjnych i 
promocyjnych, w szczególności zamieszczane na Fanpage mają jedynie charakter promocyjny i 
pomocniczy. Wszelkie ustalenia formalne określa niniejszy regulamin. 

 

3. Uczestnictwo w Akcji Charytatywnej jest dobrowolne i bezpłatne. 

 

4. Nad prawidłowym przebiegiem czuwa Komisja powołana przez Organizatora 
 
 

§4 

1. Organizator wyłoni zwycięzcę w dniu 23 czerwca, o godzinie 12.00, podczas transmisji live na 
profilu facebook’owym fundacji ZOBACZ MNIE https://www.facebook.com/fundacjazobaczmnie 
 
 
 

§5 

1. KLAUZULA INFORMACYJNA: Administratorem danych osobowych jest Fundacja ZOBACZ 
MNIE, ul. Ofiar Oświęcimskich 14/11, z siedzibą we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, (Administrator 
danych). 

 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie 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 („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 
r. Nr 119.1 – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora).  

 

3.  Z administratorem można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, 
elektronicznie poprzez adres e-mail: fundacja@zobaczmnie.org , lub poprzez formularz kontaktowy 
dostępny na stronie internetowej www.zobaczmnie.org , we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych. 

 

4.Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników jedynie w celu przeprowadzenia Akcji 
Charytatywnej „Pomagamy REKORDowo”. 
 



5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 

7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych do 
których dane kontaktowe zostały wskazane wyżej. 

 

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu. 

 

§6 

1. Pełna treść Regulaminu będzie dostępna na stronie Organizatora, jak również w jego siedzibie oraz 
na stronie internetowej GITAROWEGO REKORDU ŚWIATA: https://heyjoe.pl/ oraz stronie Fundacji 
ZOBACZ MNIE https://zobaczmnie.org 
 

2. Wzięcie udziału w Akcji Charytatywnej będzie oznaczało, iż uczestnik zapoznał się z 
Regulaminem, jak również, że go akceptuje. 

 

3. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z Akcją 
Charytatywną jest prawo polskie. 
 

4. Wszelkie pytania dotyczące Akcji Charytatywnej należy kierować pod następujący adres e-mail: 
fundacja@zobaczmnie.org .


