Regulamin akcji
„Web pełen pomysłów”
§ 1. Organizacja i cel akcji
1. Akcja „Web pełen pomysłów”, zwana dalej Akcją, organizowana jest przez Fundację Dobra
Sieć, z siedzibą pod adresem ul. Marszałkowska 20/22 lok. 41, 00-590 Warszawa, wpisaną do
Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000329778, zwaną dalej
Organizatorem.
2. Celem Akcji jest promowanie korzystania z TuDu.org.pl – platformy crowdsourcingowej
dedykowanej organizacjom pozarządowym i wolontariuszom.
3. Akcja organizowana jest od 11 lipca 2018 r. do 14 lipca 2018 r. (lub do wyczerpania puli
nagród).
4. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana oraz popierana przez serwis Instagram.
Instagram nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników akcji.

§ 2. Uczestnicy Akcji
1. Udział w Akcji może wziąć każda osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem), która:
a. Jest pełnoletnia.
b. Zapoznała się z Regulaminem Akcji i akceptuje jego postanowienia.
c. Wykonała Zadanie opisane w § 3.

§ 3. Zadanie dla Uczestnika i nagrody
1. Zadanie dla Uczestnika polega na:
a. Samodzielnemu zrobieniu zdjęcia z wykorzystaniem przynajmniej jednego gadżetu
TuDu na specjalnie przygotowanym stoisku TuDu podczas festiwalu Slot Art
Festival.
b. Opublikowanie ww. zdjęcia w swoim prywatnym profilu w serwisie Instagram
w formie postu (nie jako Insta Stories) z hasztagami: #tudu i #saf2018. Konto
Uczestnika biorącego udział w akcji musi być widoczne publicznie.
c. Zgłoszenie się na ww. stoisko TuDu w celu podpisania zgody na udział w Akcji oraz
w celu odbioru nagrody. Podpisanie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do
wzięcia udziału w Akcji.
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d. Podpisując zgodę, Uczestnik oświadcza, że:
 Dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden
sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.
 Zdjęcie przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na
rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Akcją.
W przypadku, gdy Zadanie zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one
Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów
związanych z Akcją.
 Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie może zostać wykorzystane przez
Organizatora do celów promocyjnych, m.in. opublikowane na stronie
internetowej Organizatora, a także w mediach społecznościowych
(Facebook, Instagram). Organizator oświadcza, że korzystanie z Zadania
zgodnie z Regulaminem nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr,
tajemnicy chronionej prawem.
 Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie
z Zadania w związku z Akcją. Licencja jest udzielona bez ograniczeń
terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania w serwisie Instagram
w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania w związku z Akcją.
Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego
wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania,
udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania
Zadania w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na
tworzenie i eksploatację opracowań Zadania, łączenie go z innymi dobrami.
Jeden Uczestnik może wykonać dowolną liczbę różniących się od siebie zdjęć.
Nagrodami w akcji są gadżety TuDu i programu E-wolontariat, m.in.: torby płócienne, kubek
ceramiczny, pendrive, notes, długopis, czyścik z mikrofibry i naklejka.
Odbiór nagród odbywa się wyłącznie na stoisku TuDu podczas festiwalu Slot Art Festival.
Liczba nagród jest ograniczona. W przypadku wyczerpania puli nagród, Akcja zostaje
zakończona.
Fundatorem nagród jest Fundacja Dobra Sieć.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Akcji jest Fundacja
Dobra Sieć, z siedzibą pod adresem ul. Marszałkowska 20/22 lok. 41, 00-590 Warszawa.
2. Cel zbierania danych: Fundacja przetwarza dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne do organizacji Akcji.
3. Typ zbieranych danych: Nazwa profilu na Instagramie, imię i nazwisko.
4. Okres przechowywania danych: 5 lat od rozpoczęcia Akcji.
5. Miejsce i sposób przetwarzania danych: Dane przechowywane są w formie papierowej
w siedzibie Fundacji.
6. Komu powierzane są dane: Fundacja nie przekazuje danych osobom trzecim.
7. Prawa osób, których dane są przetwarzane:
Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Fundację, ma prawo do:
a. Dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
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b. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Dane
Użytkownika mogą na jego życzenie zostać usunięte ze zbioru danych Fundacji.
Fundacja poinformuje wnioskodawcę o przebiegu tego procesu.
c. Wniesienia sprzeciwu, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy;
e. Informacji o prawie do przenoszenia danych.
8. Aby skontaktować się z Fundacją, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy
biuro@dobrasiec.org lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia akcji.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych decyzję podejmuje Zarząd
Fundacji Dobra Sieć.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Akcji w okresie jego trwania.
O ewentualnych zmianach w regulaminie Akcji FDS będzie informowała na bieżąco na stronie
internetowej www.tudu.org.pl.
3. W przypadku, gdy Uczestnik Akcji nie zgodzi się ze zmianami regulaminu, ma prawo wycofać
zgłoszenie najpóźniej w dniu zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
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Zgoda na udział w akcji „Web pełen pomysłów”
Ja, niżej podpisany/-a wyrażam zgodę na udział w akcji „Web pełen pomysłów”, organizowanej w dn.
11-14 lipca 2018 r. przez Fundację Dobra Sieć, z siedzibą pod adresem ul. Marszałkowska 20/22 lok.
41, 00-590 Warszawa. Wyrażając zgodę, oświadczam, że akceptuję warunki Regulaminu akcji „Web
pełen pomysłów”.
Dn. ………………………………………… 2018 r.
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa profilu w serwisie Instagram: …………………………………………………………………………………………………
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