REGULAMIN ZBIÓRKI NA PRODUKCJĘ FILMU MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE
Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie „Regulaminem”.

Organizator
§1
Organizatorem oraz fundatorem nagród jest Fundacja Filmowa im. św. Maksymiliana Kolbe z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Fortecznej 9/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000527933, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5252612515, zwana
dalej „Organizatorem”.

Cel
§2
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zbiórki środków finansowych (dalej: Zbiórka).
2. Celem Zbiórki jest uzyskanie środków na wyprodukowanie i promocję filmu „Miłość i
Miłosierdzie” w reżyserii Michała Kondrata.

Czas trwania Konkursu
§3
1. Zbiórka odbędzie się w dniach 1.07.2018 – 05.10.2018
2. Wyniki Zbiórki zostaną ogłoszone w dniu 05.10.2018 r. na stronie internetowej www.kolbe.org.pl
3. Czynności związane z wysyłką i przekazaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą
się najpóźniej do dnia 30.11.2018 r.
Zasięg Zbiórki
§4
Zbiórka swoim zasięgiem ograniczony jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.

Uczestnicy Zbiórki
§5
W Zbiórce może wziąć udział każdy, który w momencie przystąpienia do Zbiórki ukończył 18 lat.

2.

W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, wymagane jest przedstawienie pisemnego
oświadczenia opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Zbiórce.

3.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wzięcie udziału w Zbiórce stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
Zasady Zbiórki
§6
1. Liczba nagród rzeczowych jest nieograniczona.
2. Liczba zaproszeń na premierę filmu „Miłość i Miłosierdzie” wynosi 200 sztuk, w związku z tym
otrzymać je może 200 pierwszych osób, które wpłacą co najmniej 800 zł.
2. Jeden uczestnik nie może otrzymać więcej niż jednej nagrody w trakcie trwania Zbiórki.
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Nagrody w Zbiórce
§7
1. Ustanawia się następujące progi z nagrodami za dokonane wpłaty:
a. W przypadku wpłaty 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) wpłacający otrzyma płytę
DVD z autografem reżysera. Tytuły do wyboru: "Dwie korony", "Matteo", "Jak pokonać
szatana";
b. W przypadku wpłaty 300 zł (słownie: trzysta złotych) wpłacający otrzyma płytę DVD
(tytuły do wyboru: "Dwie korony", "Matteo", "Jak pokonać szatana") z autografem wraz
z podziękowaniami w napisach końcowych filmu „Miłość i Miłosierdzie”;
c. W przypadku wpłaty 800 zł (słownie: osiemset złotych) wpłacający płytę DVD (tytuły do
wyboru: "Dwie korony", "Matteo", "Jak pokonać szatana") z autografem wraz z
podziękowaniami w napisach końcowych filmu „Miłość i Miłosierdzie”, a także
zaproszenie na udział w uroczystej premierze filmu „Miłość i Miłosierdzie”, która
odbędzie się w Warszawie.
2. Wartość wygranych nagród nie podlega opodatkowaniu (art.21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U.2018.200 t.j.).
3. W celu otrzymania nagrody należy przesłać potwierdzenie dokonanego przelewu wraz z

danymi do wysyłki nagrody na adres: fundacja@kolbe.org.pl
4. Przekazanie nagród przez Organizatora Zbiórki nastąpi poprzez wysyłkę Pocztą Polską.
5. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do złożenia oświadczenia potwierdzającego odebranie
nagrody wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania.
6. Organizator oświadcza, że nie ma możliwości zamiany nagród na inne nagrody, jak również nie
istnieje możliwość żądania przez laureata konkursu otrzymania równowartości pieniężnej
nagrody.

1.
2.

3.

4.

Ogłoszenie wyników Zbiórki oraz wydanie nagród
§8
W oparciu o dane kontaktowe, wprowadzone przez Uczestnika w Zgłoszeniu Organizator
skontaktuje się z Laureatem w celu potwierdzenia adresu, do przesłania nagrody.
W przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł skontaktować się z Laureatem w ciągu 3 dni
roboczych od ogłoszenia wyników, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody
osobie, która zajęła kolejne miejsce w klasyfikacji Konkursu.
Wydanie nagród nastąpi poprzez nadanie ich przesyłką pocztową na adresy Laureatów podane
przez nich w Zgłoszeniu i potwierdzone, zgodnie z ust. 1 powyżej. Organizator nie będzie wysyłał
nagród na adresy skrzynek pocztowych oraz poza terytorium Polski.
Laureaci nie mają prawa do przenoszenia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

Przetwarzanie danych osobowych
§9
1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) informacje uzyskane od uczestników Zbiórki będących osobami fizycznymi będą
przetwarzane przez Organizatora i podmioty trzecie wskazane przez Organizatora w celu
przeprowadzenia Zbiórki i wręczenia nagród.
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2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w
tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Udział w Zbiórce jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez
Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Zbiórki.
4. Każdy z Uczestników, poprzez przystąpienie do Zbiórki, tj. dokonanie wpłaty, akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu.
5. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, Organizator informuje się, iż
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Filmowa im. Maksymiliana Kolbe z
siedzibą w Warszawie ul. Forteczna 9/4, 01-540
6. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu
związanym z uczestnictwem w Zbiórce.
7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane w trakcie okresu niezbędnego do współpracy z
Organizatorem oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów
wskazanych w przepisach szczególnych.
8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy
Rozporządzenia.
9. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem
fundacja@kolbe.org.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Fundacja Filmowa im. Maksymiliana
Kolbe ul. Forteczna 9/4, 01-540 Warszawa z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
10. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w
Zbiórce.
11. Dane Uczestnika nie będą poddawane profilowaniu.
12. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
13. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym
usługi na zlecenie Organizatora.
Postępowanie reklamacyjne.
§ 10
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Zbiórki należy przesyłać na adres Organizatora.
2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu
do doręczeń wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym
niż 14 dni roboczych od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w
terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Zbiórki. Reklamacje związane ze Zbiórką
rozstrzyga Organizator.
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3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Postanowienia końcowe
§ 11
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Zbiórki.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje
Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Zbiórki i
zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie
Internetowej. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych wpłat przed tymi
zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród, o jakie pozwalają ubiegać
się uczestnikowi Zbiórki.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Zbiórki, jej przerwania lub zawieszenia z
ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia
zdarzeń losowych lub siły wyższej. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą
naruszać nabytych już praw Uczestników Zbiórki.
Zbiórka nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną, których wynik zależy
od przypadku, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U.2018.165 t.j.).
Udział w Zbiórce jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2018.
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Załącznik nr 1 do regulaminu

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WZIĘCIE UDZAŁU W ZBIÓRCE

OŚWIADCZENIE
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanej przez Fundację Filmową im.
Maksymiliana Kolbe Zbiórce na produckję filmu „Miłość i Miłosierdzie”.
1. Wyrażam zgodę na udział /imię i nazwisko/ ................................................................... w Zbiórce
środków finansowych, które zostaną wykorzystane do produkcji filmu „Miłość i Miłosierdzie”.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Zbiórki danych osobowych mojego dziecka
(imienia, nazwiska, wieku) w celach wynikających z organizacji Zbiórki zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).
3. Podaję dane osobowe dziecka dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Data
………………………..

Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka
……….…………..…………………………………………
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