REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ
„PLANETA MARZEŃ”
§ 1. Postanowienia ogólne
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3.

4.
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Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w akcji charytatywnej pt.
„Planeta Marzeń” (dalej „Akcja”), odbywającej się od 3 września do 22 listopada 2018 r.
Organizatorem Akcji jest Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul.
Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000113253,
o numerze NIP 894-311-30-29 (dalej „Organizator”).
Celem Akcji jest zgromadzenie przez Organizatora 500 filmów/zdjęć Uczestników, po osiągnięciu
czego sponsor - spółki należące do Grupy Kapitałowej Pelion - sfinansuje na rzecz Organizatora dwa
turnusy obozów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dzieci przebywających w szpitalach,
przekazując na ten cel kwotę 50 tysięcy złotych.
Regulamin Akcji dostępny jest na witrynie Akcji www.planetamarzen.org (dalej „Witryna”) oraz w
siedzibie Fundacji Urtica Dzieciom przy ul. Krzemienieckiej 120 we Wrocławiu.
Przystąpienie do Akcji jest dobrowolne i oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu w całości.
Uczestnik (oraz Kandydat) akceptuje w szczególności, że z tytułu uczestnictwa w Akcji nie otrzyma
żadnej korzyści materialnej, w szczególności finansowej, może jednak przyczynić się do osiągnięcia
celu, o którym mowa w ust. 3.
§ 2. Zgłoszenie uczestnictwa
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2.
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Uczestnikiem Akcji może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
Uczestnikiem Akcji może zostać ponadto osoba niepełnoletnia, osoba nieposiadająca pełnej
zdolności do czynności prawnych lub osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych.
Wówczas jej opiekun prawny, w jej imieniu, wypełnia formularz zgłoszenia, zgodnie z ust. 6
poniżej.
Zgłoszenia do udziału w Akcji będą przyjmowane w dniach od 4 września do 22 listopada 2018 r. za
pośrednictwem Witryny, przez znajdujący się na niej dedykowany formularz. W celu dokonania
zgłoszenia, kandydat na Uczestnika (dalej „Kandydat”) musi wypełnić ankietę będącą częścią
formularza znajdującego się na Witrynie oraz załączyć do formularza zdjęcie lub film
przedstawiający jego marzenie (dalej „Zgłoszenie”).
Zgłoszenie powinno zawierać:
a) następujące dane osobowe Kandydata, na których przechowywanie i wykorzystywanie, w
zakresie określonym w § 4, Kandydat (lub opiekun prawny Kandydata) wyraża zgodę:
- imię;
- adres e-mail;
b) zdjęcie lub film – na którym/w którym Kandydat prezentuje swoje marzenie oraz zdjęcie
profilowe;
c) opis marzenia (opcjonalnie);
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach
określonych w § 4;
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie materiałów i wizerunku Uczestnika, w którym
Kandydat udziela Organizatorowi zgód i licencji upoważniających Organizatora do korzystania z
załączonych do zgłoszenia zdjęć, filmów lub opisów, w zakresie i na zasadach określonych w § 3.
Materiały, o których mowa w ust. 4 lit. b powyżej, powinny zostać w ramach formularza załączone:
a) filmy –
udostępnienie linku z YouTube lub Vimeo,
b) zdjęcia –
Format JPEG;
rozmiar min. - 900x600;
rozmiar max. - 1500x1000

c) zdjęcia profilowe –
Format JPEG;
rozmiar min. - 200x200;
rozmiar max. - 800x800

6.

7.
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W przypadku, gdy Kandydat jest osobą niepełnoletnią, osobą nieposiadającą pełnej zdolności do
czynności prawnych lub osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnych, zgłoszenia
dokonuje w jego imieniu opiekun prawny (w szczególności rodzic). Opiekun prawny Kandydata
składa przy tym - w imieniu uczestnika - oświadczenia, o których mowa w ust. 4 lit. d i e.
Zgłoszenie wymaga akceptacji Organizatora.
Po akceptacji Zgłoszenia materiały, o których mowa w ust. 4 lit. b (wszystkie lub wybrane przez
Organizatora), mogą zostać opublikowane na Witrynie, a także na wykorzystane w ramach innych
materiałów przygotowywanych w związku z działalnością Organizatora (nie uchybiając
uprawnieniom Organizatora, o których mowa w § 3).
§ 3. Prawa autorskie i wizerunek

1. Kandydat oświadcza, że jest twórcą materiałów, o których mowa w § 2 ust. 4 lit. b oraz opisów, o
których mowa w § 2 ust. 4 lit. c (dalej łącznie jako „Materiały”), lub pozyskał majątkowe prawa
autorskie do danego Materiału, przynajmniej w zakresie wskazanym w ust. 2 (lub licencję z prawem
jej przeniesienia na Organizatora lub udzielenia sublicencji Organizatorowi, przynajmniej w zakresie
wskazanym w ust. 2). Jeżeli w treści Materiałów utrwalony został wizerunek innych osób, niż
Kandydat, oświadcza on ponadto, że osoby te wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków
zgodnie z ust. 5 poniżej.
2. Z momentem dokonania Zgłoszenia, Kandydat udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji
niewyłącznej (z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej), nieograniczonej pod względem czasowym i
terytorialnym, bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z prawem udzielania sublicencji, na
wykorzystywanie Materiałów na wszelkich polach eksploatacji znanych w momencie dokonania
Zgłoszenia, w szczególności polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ww. ustawy, a to zwłaszcza
w zakresie:
a) utrwalania dowolną techniką na dowolnym nośniku;
b) zwielokrotniania dowolną techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach
audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, włącznie z miejscami
dostępnymi za opłatą wstępu, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) obrotu w kraju i za granicą, na dowolnych nośnikach, w tym przy użyciu Internetu iinnych
technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i
bezprzewodowe;
e) użyczania, najmu lub wymiany nośników, lub form, na których i w których Materiały utrwalono;
f)
nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii
przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką - niezależnie od systemu, standardu i
formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe i za pośrednictwem satelity;
g) wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i
wielkości nakładów i ich wykorzystywanie na stronach internetowych, w utworach
multimedialnych, w serwisach interaktywnych, udostępnianym za pośrednictwem Internetu i
innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i
bezprzewodowych;
h) wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy.
- w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

3. Z momentem dokonania Zgłoszenia, Organizator nabywa bez jakichkolwiek ograniczeń prawo
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Materiałów.
4. Z momentem dokonania Zgłoszenia, Kandydat upoważnia Organizatora do wykonywania uprawnień
osobistych twórcy w zakresie rozpowszechniania Materiałów bez wskazywania imienia i nazwiska
lub pseudonimu ich twórcy (lub wskazywania tylko imienia) oraz dokonywania opracowań
Materiałów w postaci utworów zależnych, a także upoważniania do tego innych osób.
5. Z momentem dokonania Zgłoszenia, Kandydat zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie jego
wizerunku w ramach Materiałów, a także w ramach ich opracowań oraz utworów zależnych
powstałych po dokonaniu Zgłoszenia, na wszelkich polach eksploatacji znanych w momencie
dokonania Zgłoszenia, a w szczególności w zakresie pól wymienionych w ust. 1 powyżej.
6. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2, w imieniu Kandydata:
a) oświadczeń, o których mowa w ust. 1,
b) licencji, o której mowa w ust. 2,
c) uprawnienia, o którym mowa w ust. 3,
d) upoważnienia, o którym mowa w ust. 4,
e) zezwolenia, o którym mowa w ust. 5,
udziela opiekun prawny Kandydata.
7. Kandydat zobowiązuje się do niewykorzystywania Materiałów w celach, które mogą pozostawać w
sprzeczności z działalnością statutową Organizatora. W sytuacji, kiedy Kandydat ma wątpliwość co
do możliwości wykorzystania przez niego Materiału, zobowiązuje się do zwrócenia się do
Organizatora w celu uzyskania zgody na przedstawioną przez Kandydata formę przekazu i
wykorzystania Materiału.
8. Kandydat dokonujący Zgłoszenia (lub w jego imieniu opiekun prawny – w przypadku, o którym
mowa w § 2 ust. 2) oświadcza, że jest w pełni uprawnionym do wykonania postanowień niniejszego
paragrafu, a Materiały są wolne od praw osób trzecich.
9. Uczestnik, w związku z uczestnictwem w Akcji, nie może w ramach filmów i zdjęć naruszać
przepisów prawa, a w szczególności dóbr osobistych innych osób, jak też zasad współżycia
społecznego i dobrych obyczajów.
§ 4. Dane osobowe
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Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - Fundacja Urtica Dzieciom z
siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem 0000113253, o numerze NIP 894-311-30-29. Uczestnicy mogą
skontaktować się z Fundacją również poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@urticadzieciom.pl.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Akcji, mającej na celu
zgromadzenie 500 filmów/zdjęć, następnie udostępnionych na Witrynie, a w konsekwencji
pozyskanie środków na organizację dwóch turnusów obozów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla
dzieci przebywających w szpitalach.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi wyrażona przez
Uczestników (lub ich opiekunów prawnych – w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2) zgoda na
ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację jest dobrowolna i Uczestnicy
nie są zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem uczestnictwa w Akcji - co wobec
braku zgody nie jest możliwe.
Odbiorcą danych osobowych jest wyłącznie Organizator, a dane przetwarzać będą wyłącznie
upoważnieni do tego pracownicy Organizatora.
Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Organizatorowi żądania
ich usunięcia - co Uczestnicy mogą uczynić listownie na adres siedziby Organizatora, w formie
wiadomości e-mail na adres biuro@urticadzieciom.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do
Uczestników wiadomościach e-mail.
Uczestnicy mają prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.

8.

Uczestnicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem) – co jednak uniemożliwi kontynuację ich uczestnictwa w Akcji.
9. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych (przy czym w przyszłości zostanie on zastąpiony przez Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek
7, 50-106 Wrocław, kancelaria@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Akcji.
Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu publikowane będą na Witrynie oraz obowiązywać będą
od daty publikacji.
2. Przystąpienie do Akcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze
złożeniem przez Kandydata oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Witrynie.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2018 r.

