REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „ROZSMAKUJ SIĘ W KASISI!’
z dnia 28.05.2015
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich działa Program „Rozsmakuj się w
Kasisi!”, zasady uczestnictwa w Programie oraz zasady świadczenia usług przez serwis
internetowy dostępny pod adresem: http://www.fundacjakasisi.pl/pl/rozsmakuj_sie_w_kasisi
2.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:
a)
„Cele Statutowe” – cele zamieszczone w statucie Organizatora, jak również na stronie
internetowej pod adresem: http://www.fundacjakasisi.pl/status.
b)
„Kupon” – część papierowej Podkładki informacyjnej, umieszczonej na każdym stole w
lokalu Partnera bądź część Wkładki dołączanej do rachunku Uczestnika, zawierającej pola ze
wskazanymi kwotami (5, 10 lub 15 złotych) do wyboru przez Uczestnika Programu, poprzez
oderwanie części Kuponu ze wskazaną kwotą od Podkładki informacyjnej bądź Wkładki dołączanej
do rachunku Uczestnika, które to kwoty będą stanowić darowiznę na Cele Statutowe Organizatora;
c)
„Organizator” – Fundacja Kasisi z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14,
04-694 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457951, o
nadanym NIP: 9522124295, REGON: 146626628; adres do korespondencji: ul. Limanowskiego
11/32, 02-943 Warszawa; adres poczty elektronicznej: kontakt@fundacjakasisi.pl;
d)
„Partner” – osoba fizyczna bądź osoba prawna, a także jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która prowadzi
działalność gospodarczą w zakresie działalności gastronomicznej (punkty gastronomiczne w
szczególności restauracje, kawiarnie, bistro, bary etc.) i która przystąpi do Programu na podstawie
zawartej z Organizatorem umowy;
e)
,,Podkładka informacyjna" - papierowy informator, umieszczony na każdym stole w
lokalu Partnera, w pozycji poziomej, zawierający informacje o Programie oraz zawierający Kupony
do oderwania i wskazania kwoty darowizny na Cele Statutowe Organizatora;
f)
„Regulamin” - niniejszy dokument, umieszczony w Serwisie Organizatora,
g)
„Rozsmakuj się w Kasisi!” – program organizowany i zarządzany przez Organizatora,
zwany dalej Programem, mający na celu umożliwienie Uczestnikom wsparcia Celów Statutowych
Organizatora;
h)
„Serwis” - prowadzona przez Organizatora strona internetowa, której celem jest promocja
Programu „Rozsmakuj się w Kasisi!”;
i)
,,Stojak informacyjny" - papierowy informator, umieszczony na każdym stole w lokalu
Partnera, w pozycji pionowej, zawierający informacje o Programie;
j)
„Użytkownik” - każdy podmiot, który korzysta z Serwisu;
k)
„Uczestnicy Programu” – każda osoba, która jest klientem Partnera i która zdecyduje się
przekazać w formie darowizny określoną ilość środków pieniężnych poprzez doliczenie wskazanej
na stosownej deklaracji kwoty do rachunku otrzymanego od pracownika Partnera w celu
przekazania przez Partnera zebranych w ten sposób środków pieniężnych na Cele Statutowe
Organizatora.
l)
,,Wkładka" – informacja w formie papierowej, dołączana do rachunku Uczestnika,
zawierająca Kupony do oderwania i wskazania kwoty darowizny na Cele Statutowe Organizatora.
§ 2. INFORMACJE O PROGRAMIE
1.

Program ma na celu wsparcie finansowe Celów Statutowych Organizatora oraz prowadzonej

przez niego działalności dobroczynnej.
2.
Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny i ma charakter dobroczynny, tj.
wszelkie osoby/podmioty w nim uczestniczące nie odnoszą jakichkolwiek korzyści
materialnych, natomiast wszelkie środki pieniężne darowane przez Uczestników zostaną
przekazane przez Partnera Organizatorowi najpóźniej w terminie 1 (jednego) miesiąca od
dnia dokonania darowizny.
3.
Program skierowany jest do osób, które są klientami Partnera i które zdecydują się
przekazać w formie darowizny określoną ilość środków pieniężnych poprzez doliczenie wskazanej
na stosownej deklaracji kwoty do rachunku otrzymanego od pracownika Partnera w celu
przekazania przez Partnera zebranych w ten sposób środków pieniężnych na Cele Statutowe
Organizatora.
§ 3. UCZESTNICY
Uczestnikami Programu mogą być osoby pełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich do udziału
w Programie wymagana jest pisemna zgoda ich rodziców lub opiekunów prawnych, umieszczona
na podpisanej deklaracji.
§ 4. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
1.
Wzięcie udziału w Programie następuje poprzez: wybranie przez Uczestnika Kuponu z
Podkładki informacyjnej bądź z Wkładki dołączanej do rachunku Uczestnika oraz jego przekazanie
pracownikowi Partnera, a następnie podpisanie odpowiedniej deklaracji otrzymanej od pracownika
Partnera oraz uiszczenie kwoty wskazanej na wybranym Kuponie, która doliczona zostanie do
rachunku otrzymanego od pracownika Partnera. Podpisanie odpowiedniej deklaracji przez
Uczestnika oznacza wyrażenie przez niego zgody na przekazanie przez Partnera dokonanej
darowizny na Cele Statutowe Organizatora.
2.
Rozmieszczenie w lokalu Partnera materiałów promocyjnych i informacyjnych (w
szczególności stosownych deklaracji będących częścią podkładek umieszczonych na stołach w
lokalu Partnera) dotyczących Programu, a także odebranie od Uczestnika podpisanej deklaracji oraz
przekazanie darowizny Organizatorowi należy do obowiązków Partnera. W przekazaniu darowizny
nie uczestniczy wolontariusz ani pracownik Organizatora.
3.
Sumę pieniężną uzyskaną tytułem dokonywanych przez Uczestników darowizn, Partner
wpłaci na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez bank BZ WBK pod numerem: 48
1090 1883 0000 0001 2101 3122 najpóźniej w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia
otrzymania darowizny.
§ 5. ZDJĘCIA
1. Uczestnicy mają możliwość przesyłania swoich zdjęć zrobionych podczas wizyty w lokalu
Partnera i przesłania ich na adres: rozsmakujsie@fundacjakasisi.pl celem ich opublikowania na
stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora na portalu społecznościowym
Facebook. Uczestnik, przesyłając wiadomość e-mail ze zdjęciami, obrazami bądź innymi
materiałami, składa następujące oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie przez Fundację Kasisi z siedzibą
w Warszawie mojego wizerunku utrwalonego na przesłanych przeze mnie zdjęciach,
obrazach bądź innych materiałach, poprzez ich publikację w całości lub we fragmentach na
stronie internetowej Fundacji Kasisi oraz na profilu Fundacji Kasisi na portalu
społecznościowym Facebook w celach informacyjnych związanych z akcją „Rozsmakuj się w
Kasisi!”. Zostałam/em poinformowana/y, że zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie
mojego wizerunku jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta oraz że mogę żądać
usunięcia opublikowanych materiałów zawierających mój wizerunek.”

Ponadto, Uczestnik otrzyma automatyczną odpowiedź z powyższą informacją.
2. Każdy Uczestnik, który prześle na adres: rozsmakujsie@fundacjakasisi.pl swoje zdjęcie, na
którym trzyma deklarację darowizny otrzymaną od pracownika Partnera, weźmie udział w
losowaniu afrykańskich prezentów, w szczególności wykonanych przez dzieci z Domu Dziecka w
Kasisi. Losowanie planowane jest w dniu 16 czerwca 2015 r. na profilu Organizatora na portalu
społecznościowym Facebook, jednakże Organizator zastrzega możliwość zmiany daty losowania,
czym Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez Stronę internetową Organizatora.
§ 6. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie będących Uczestnikami Programu nie
wymaga podania przez nich danych osobowych.

Wzięcie udziału w Programie wymaga podania przez Uczestnika danych osobowych
(imienia i nazwiska) na stosownej deklaracji, która zawiera zgodę na dokonanie darowizny na Cele
Statutowe Organizatora.

Podając dane, o których mowa w § 5 ust. 2, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
podanych przez niego danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową
Organizatora.

Administratorem danych osobowych jest Organizator - Fundacja Kasisi z siedzibą w
Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, wpisana także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457951, o nadanym NIP: 9522124295,
REGON: 146626628; adres biura i adres do korespondencji: ul. Limanowskiego 11/32, 02-943
Warszawa; adres poczty elektronicznej: kontakt@fundacjakasisi.pl.

Partner przechowuje podpisane przez Uczestników deklaracje w sposób uniemożliwiający
dostęp do nich osób trzecich oraz w sposób chroniący dane osobowe Uczestników. Deklaracje są
przekazywane Organizatorowi co najmniej raz w miesiącu.

Organizator oraz Partner dokładają najwyższej staranności przy ochronie danych osobowych
Uczestników przed dostępem, pozyskiwaniem bądź modyfikowaniem ich przez nieuprawnione
podmioty, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych
zabezpieczeń.

Organizator nie przekazuje danych osobowych podanych przez Uczestników osobom
trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa bądź z
decyzji/orzeczenia organu państwowego.

Uczestnik w każdym czasie ma wgląd do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich
zmiany oraz usunięcia z Serwisu.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.
2.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 tj.) oraz ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 tj.).
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2015

