
REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ "#Redrodladzieci” 

§1.

Cel akcji charytatywnej 

Celem Akcji charytatywnej jest wsparcie Fundacji Mam Marzenie  z siedziba w Krakowie (31-028), ul. Św. 

Krzyża 7, wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000177137, akta rejestrowe 

której przechowywane sa przez Sad Rejonowy dla m. Krakowa, I  ಠydziak Gospodarczy Rejestrowy, 

posiadajaca N P: 6762251270 oraz REGON: 356763452 (“Benefcjent Akcji”). 

§2. Postanowienia ogolne 

1. Niniejszy regulamin okresla prawa i obowiazki  czestników i Organizatora Akcji. 

2. Przystapienie do Akcji poprzez dokonanie zakupów w Sklepie internetowym Organizatora w sposób 

okreslony w § 6 oznacza akceptacje warunków niniejszego Regulaminu. 

3. Poprzez akceptacje Regulaminu  czestnik zobowiazuje sie do przestrzegania okreslonych w nim 

zasad, a także potwierdza, iż speknia wszystkie warunki które uprawniaja go do udziaku w Akcji. 

 czestnik, który nie spekni warunków okreslonych w Regulaminie nie uzyska prawa do udziaku w 

Akcji. 

4.  żyte w niniejszym regulaminie okreslenia oznaczaja: 

a. Czas trwania wydarzenia – okres wskazany w § 4 ust. 1;

b. Akcja – akcja charytatywna prowadzona na rzecz Benefcjenta Akcji;

c.  czestnik – każda osoba, która zdecyduje sie wziaa udziak w Akcji i zakupia dowolnie wybrany 

produkt z kategorii „Plakaty Świat dzieciecej motywacji” dostepnych pod adresem: https://redro.pl/

plakaty/kolekcje/swiat-dzieciecej-motywacji/ w Sklepie internetowym Organizatora;

d. Organizator – podmiot wskazany w § 3 ust. 1;

e. Sklep – sklep internetowy redro.pl;

f. Regulamin – niniejszy regulamin;

g. Serwis – strona internetowa znajdujaca sie pod adresem: www.redro.pl. 

§3. Organizator i Benefcjent Akcji 

1. Organizatorem Akcji jest spókka pod frma: FA RBOI Spókka z ograniczona odpowiedzialnoscia z 

siedziba w Poznaniu (61-819), ul. Staniskawa aaczaka 24, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców 

Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000533133, akta rejestrowe której 

przechowywane sa przez Sad Rejonowy Poznan – Nowe Miasto i ಠilda w Poznaniu, V    ಠydziak 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadajaca N P: 7831712830, oraz REGON: 

302724840. 

2. Benefcjentem akcji charytatywnej „#Redrodladzieci” jest Fundacja Mam Marzenie z siedziba w 

Krakowie (31-028), ul. Św. Krzyża 7, wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 

0000177137, akta rejestrowe której przechowywane sa przez Sad Rejonowy dla m. Krakowa, I  

ಠydziak Gospodarczy Rejestrowy, posiadajaca N P: 6762251270 oraz REGON: 356763452 

(“Benefcjent Akcji”). 

§4.

Czas trwania Akcji 

1. Możliwosa przystapienia do Akcji rozpoczyna sie z dniem 15.11.2021 i konczy dnia 15.12.2021



2. O wynikach akcji charytatywnej „Redrodladzieci” Organizator poinformuje za posrednictwem 

mediów spokecznosciowych:

Facebook: https://www.facebook.com/RedroPolska/,

 nstagram: https://www.instagram.com/fototapety_redro.pl/?hlppl 

§5. Warunki uczestnictwa 

1. ಠ Akcji moga wziaa udziak osoby, które najpó́niej w dniu rozpoczecia Akcji maja ukonczone 18 lat. 

2. Osoby, które w dniu ಠydarzenia nie ukonczyky 18 lat, moga wziaa w nim udziak za pisemna zgoda 

opiekuna prawnego. 

§6. Zasady udziału 

1. Aby przystapia do Akcji  czestnik powinien dokonaa zakupów dowolnego produktu z kategorii 

„Plakaty Świat dzieciecej motywacji” w Sklepie internetowym Organizatora. 

2. Po zakonczeniu Akcji, Organizator przekaże w formie darowizny na rzecz Fundacji 30 zk zysku ze 

sprzedaży każdego produktu z kategorii „Świat dzieciecej motywacji” dostepnego w Sklepie 

internetowym Organizatora. 

§7.Dane Osobowe 

1. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

( E) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w zwiazku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepkywu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/ಠE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.  rz.  E L 119 z 

2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostepnionych w 

ramach Akcji jest Organizator - FA RBOI Spókka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w 

Poznaniu (61-819), ul. Staniskawa aaczaka 24, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego 

Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000533133, akta rejestrowe której przechowywane sa 

przez Sad Rejonowy Poznan – Nowe Miasto i ಠilda w Poznaniu, V    ಠydziak Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sadowego, posiadajaca N P: 7831712830, oraz REGON: 302724840. (dalej zwana 

„Administratorem”). 

2.  czestnicy Akcji przystepujac do niej wyrażaja zgode na przetwarzanie przez Administratora 

nastepujacych danych osobowych należacych do kategorii danych zwykkych: imie i nazwisko, adres 

e-mail, nr telefonu, a w przypadku koniecznosci wyskania przez Organizatora stosownej informacji 

dotyczacej Akcji także adres do korespondencji. 

3.  czestnicy Akcji przyjmuja do wiadomosci, że podanie danych osobowych w zakresie okreslonym w 

ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez  czestników Akcji jest wymagane do udziaku w 

Akcji. 

4. Do zakonczenia ಠydarzenia  czestnik wydarzenia może cofnaa zgode na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celach zwiazanych z przeprowadzeniem Akcji wysykajac na adres e- mail 

info@fairbox.biz wiadomosa o temacie „Cofniecie zgody na przetwarzanie danych”, w tresci 

wiadomosci należy podaa nazwe Akcji, podane uprzednio w zgkoszeniu udziaku w Akcji dane 

osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona byka komunikacja z Organizatorem. Cofniecie 

zgody przez  czestnika jest równoznaczne z rezygnacja z udziaku w Akcji, jednakże cofniecie zgody 

nie ma wpkywu na zgodnosa z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez 

Organizatora. 



5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, beda przetwarzane przez Administratora na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbednym do wykonania zadan 

Administratora danych osobowych zwiazanych z realizacja Akcji. 

6. Dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej w 

rozumieniu RODO. 

7. Dane osobowe  czestników Akcji beda przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakonczenia Akcji, 

chyba że niezbedny bedzie dkuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególnosci z uwagi na 

obowiazki archiwizacyjne, fskalne, czy dochodzenie roszczen. 

8. Każdemu  czestnikowi przyskuguje prawo dostepu do tresci jego danych osobowych, ich 

sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9.  czestnikom Akcji w zwiazku z przetwarzaniem ich danych osobowych przyskuguje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa  rzedu Ochrony Danych Osobowych. 

10.ಠ oparciu o dane osobowe  czestników Akcji, Administrator nie bedzie podejmowak 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profowania w rozumieniu RODO. 

§8. Postanowienia koncowe 

1. Regulamin Akcji jest dostepny w Serwisie przez caky okres trwania Akcji, z zastrzeżeniem sytuacji, w 

których nastapi awaria tego Serwisu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne problemy techniczne, majace wpkyw na 

wypeknienie warunków uczestnictwa w Akcji. 

3. ಠszelkie informacje o wydarzeniu zawarte w jakichkolwiek materiakach promocyjnych i 

reklamowych maja jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnien  czestników i 

Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpkynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Akcji. Zmiany wchodza w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. 

5. ಠ przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwiazanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma 

prawo do jego wiażacej wykkadni. 

6. Do wszelkich spraw zwiazanych z Akcja i Regulaminem stosuje sie przepisy prawa polskiego. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogkoszenia w Serwisie. 


