Regulamin akcji „Kolacja Marzeń VII”
§ 1.
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie akcji internetowej „Kolacja Marzeń VII”
pojęcia oznaczają:
1. ORGANIZATOR  – Fundacja Mam Marzenie z siedzibą w Krakowie przy
ul. Świętego Krzyża 7, 31 - 028 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS: 0000177137, posiadająca numer NIP:
676 225 12 70.
2. ALLEGRO - Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka
182,

60-166

Poznań,

wpisana

do

rejestru

przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000635012, NIP:
525-26-74-798, REGON: 365331553.
3. SERWIS ALLEGRO  - internetowa platforma handlowa prowadzona przez
ALLEGRO, dostępna w domenie www.allegro.pl.

4. REGULAMIN ALLEGRO – regulamin SERWISU ALLEGRO, dostępny pod
adresem: https://allegro.pl/regulamin/pl.
5. SERWIS

CHARYTATYWNI.ALLEGRO.PL

prowadzona

przez

-

ALLEGRO,

internetowa
dostępna

na

platforma
stronie

www.charytatywni.allegro.pl w ramach której organizowane są aukcje
internetowe, z których dochód przeznaczony jest na cele pożytku
publicznego

na

zasadach

określonych

w

REGULAMINIE

CHARYTATYWNI.ALLEGRO.PL.
6. REGULAMIN

CHARYTATYWNI.ALLEGRO.PL –

CHARYTATYWNI.ALLEGRO.PL

dostępny

regulamin
pod

SERWISU
adresem:

http://charytatywni.allegro.pl/regulamin.
7. REGULAMIN – niniejszy regulamin akcji internetowej „Kolacja Marzeń VII”

określający zasady przeprowadzenia Aukcji i Konkursu, z których
dochód

zostanie

przeznaczony

na

pomoc

podopiecznym

Organizatora.
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8. AKCJA „KOLACJA MARZEŃ VII” – akcja internetowa składająca się

z Aukcji i Konkursu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie,
z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na pomoc podopiecznym
Organizatora.

9. AUKCJA  – Aukcja prowadzona w Serwisie allegro.pl, w ramach której

można wylicytować kolację ze Znaną Osobą na zasadach opisanych
w niniejszym Regulaminie.

10. KONKURS  – Konkurs prowadzony w Serwisie allegro.pl, w ramach
którego można wygrać Nagrodę na zasadach opisanych w niniejszym
Regulaminie.
11. UCZESTNIK – uczestnik Aukcji lub Konkursu będący osobą fizyczną, która
ukończyła 18 lat i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
osobą

prawną

lub

jednostką

organizacyjną

nieposiadającą

osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać
prawa i zaciągać zobowiązania. Uczestnikami mogą być również
osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie
w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z
przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem
Zasad Konta Junior, których treść stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu
Allegro.
12. ZWYCIĘZCA  – osoba fizyczna, która w ramach Aukcji zaoferowała
najwyższą cenę, w momencie zakończenia licytacji lub osoba fizyczna
wskazana przez Uczestnika, który zaoferował najwyższą cenę, w
momencie zakończenia licytacji danej Aukcji, jak również osoba, która
wzięła udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie oraz
określiła

najbliższą

szacunkową

kwotę,

jaką

według

tej

osoby

Organizator uzyska z licytacji wszystkich kolacji i cegiełek w ramach
Akcji „Kolacja Marzeń VII”.
13. OSOBA

NADZORUJĄCA 

–

osoba,

która

sprawuje

nadzór

nad

prawidłowym przebiegiem Aukcji lub Konkursu. Z ramienia Organizatora
jest to: Marcelina Kordek, Marcin Czerwiński, z ramienia ALLEGRO jest to
Dominika Bimkiewicz.
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14. ZNANA OSOBA  – osoba, która zgodziła się wziąć udział w Akcji

„Kolacja Marzeń VII”. Są to: Artur Rojek, Aneta Zając, Bogumiła
Siedlecka–Goślicka, Filip Chajzer, Fit Lovers, Magdalena Popławska,
Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Ohme, Michał Koterski, Michał
Mikołajczak,

Paulina

Krupińska,

Paulina

Sykut–Jeżyna,

Robert

Makłowicz, Sławomir Szmal, Stefano Terrazzino, Szymon Majewski,
Tomasz Lis, Andrzej Piaseczny, Anita Sokołowska, Dawid Ogrodnik,
Dorota Wellman, Ewa Chodakowska, Hubert Urbański, Julia Wieniawa,
Karolina

Adamska-Woźniak,

Karolina

Korwin–Piotrowska,

Krzysztof

Zalewski, Maciej Musiał, Magda Gessler, Małgorzata Socha, Marcin
Korcz, Sanah, Sandra Kubicka, Tomasz Kamel.
15. CEGIEŁKA - wirtualna puszka, tj. oferta kup teraz wystawiona na
allegro.pl za rzecz Akcji „Kolacja Marzeń VII” o wartości 20, 50 lub 100
złotych.
16. NAGRODA –

nagroda

w

Konkursie,

przyznawana

na

zasadach

określonych §5 Regulaminu, którymi jest:
a) 7-dniowa dieta od Be Diet Catering Ewy Chodakowskiej,
dopasowana po konsultacji z dietetykiem klinicznym (możliwe
opcje: Be Diet Optimal, Be Diet Vege, Be Diet Vege + Ryba);
b) kolacja dla dwóch osób w Restauracji „Komu Komu”, ul. Mińska
25/paw. 39 w Warszawie o wartości 250 zł. Kolacja odbędzie się
w 2021 roku - w uzgodnionym terminie. Do wykorzystania
w ramach kolacji jest kwota 250 zł na wszystkie dania, napoje
i alkohole z karty;
c) kolacja dla dwóch osób w Restauracji „Raj w Niebie”, ul Nowy
Świat 21 w Warszawie o wartości 200 zł. Kolacja odbędzie się
w 2021 roku - w uzgodnionym terminie.

Do wykorzystania

w ramach kolacji jest kwota 200 zł na wszystkie dania, napoje
i alkohole z karty;
d) dwupłytowy koncertowy album Korteza zatytułowany "Sold Out
2019/2020" w wersji winylowej z autografem;
e) obraz Rafała Olbińskiego „Mam Marzenie”;
f) zestaw kosmetyków od firmy Nova Kosmetyki;
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g) dwa pakiety gadżetów fundacyjnych zawierające m.in.: kubek,
lnianą torbę i bluzę;
h) pluszowa maskotka;
i) zestaw produktów Ewy Chodakowskiej tj. Kalendarz książkowy
2021 Ewy Chodakowskiej - edycja limitowana z autografem Ewy
Chodakowskiej, FIT AND SWEET książka Ewy Chodakowskiej, Marty
Kielak z autografem Ewy Chodakowskiej, Ekstrakt z liści oliwki
suplement Superfoods, Super Food Musli Energia Superfoods,
BeRAW Baton Piernikowy, BeRAW Pro Biotic Cookie Brownie,
BeRAW Peanut Butter Coconut, Naturalny żel pod prysznic MR
BIG 4organic dla mężczyzn, Deo roll-on SPIRULINA I CHLORELLA |
50ml, Deo roll-on GRANAT I JAGODY GOJI | 50ml, Krem do rąk
z BAMBUSEM I TRAWĄ CYTRYNOWĄ | 75ml / Krem do rąk
Z JAGODAMI GOJI I GRANATEM | 75ml, Żel pod prysznic
SPIRULINA I CHLORELLA | 200ml / Żel pod prysznic GRANAT I
JAGODY GOJI | 200ml, Balsam do ciała SPIRULINA I CHLORELLA
| 200ml, Balsam do ciała GRANAT I JAGODY GOJI | 200ml, Płyn
Care

4ORGANIC,

Dream

Body

książka

+

DVD

Ewy

Chodakowskiej, Taśma oporowa (light), Best Self Basic Książka + 2
X DVD Ewy Chodakowskiej, Best Self Max Książka + 2 X DVD Ewy
Chodakowskiej, Książka 90 Dni – Zaprojektuj Swoje Jutro z
autografem Ewy Chodakowskiej.

§ 2.
Postanowienia Ogólne
1. Organizator przeprowadza Aukcję i Konkurs na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Przystąpienie do Aukcji lub Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem
się Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją.
3. Udział w Aukcji lub Konkursie jest możliwy wyłącznie pod prawdziwym
imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo
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wykluczenia z Aukcji lub Konkursu osób, które wzięły udział w Aukcji lub
Konkursie podając nieprawdziwe, niepełne lub cudze dane osobowe.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) Organizator;
b) Osoba Nadzorująca;
c) Pracownicy Allegro lub ich najbliższa rodzina tj. wstępni, zstępni,
małżonkowie,

rodzeństwo,

rodzeństwo

wstępnych,

zstępni

rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia z osobami w jakikolwiek
sposób zaangażowanymi przy organizacji Konkursu i Akcji.
§ 3.
Zasady Aukcji
1. Aukcje publikowane są w ramach Serwisu Charytatywni.allegro.pl.
Przedmiotem Aukcji jest spotkanie ze Znaną Osobą.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Aukcji jest posiadanie przez Uczestnika
aktywnego Konta w Serwisie Allegro.
3. Aukcje publikowane są w dwóch turach: I tura trwa od dnia 02 grudnia
2020 r. od godziny 20.00 do dnia 12 grudnia 2020 r. do godziny 20.00 na
stronie internetowej http://kolacjamarzen.pl/, II tura trwa od dnia 12
grudnia 2020 r. od godziny 20.00 do dnia 22 grudnia 2020 r. do godziny
20.00 na stronie internetowej http://kolacjamarzen.pl/.
4. Przedmiotami Aukcji w I turze są:
a) Kolacja z ANETĄ ZAJĄC, cena wywoławcza 1 zł;
b) Kolacja z BOGUMIŁĄ SIEDLECKĄ-GOŚLICKĄ, cena wywoławcza 1
zł;

c) Kolacja z FILIPEM CHAJZEREM, cena wywoławcza 1 zł;
d) Kolacja z FIT LOVERS, cena wywoławcza 1 zł;
e) Kolacja z MAGDALENĄ POPŁAWSKĄ, cena wywoławcza 1 zł;
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f) Kolacja z  MAŁGORZATĄ KOŻUCHOWSKĄ, cena wywoławcza 1
zł;

g) Kolacja z MAŁGORZATĄ OHME cena wywoławcza 1 zł;
h) Kolacja z MICHAŁEM KOTERSKIM, cena wywoławcza 1 zł;
i) Kolacja z MICHAŁEM MIKOŁAJACZAKIEM, cena wywoławcza 1 zł;
j) Kolacja z PAULINĄ KRUPIŃSKĄ, cena wywoławcza 1 zł;
k) Kolacja z PAULINĄ SYKUT-JEŻYNĄ, cena wywoławcza 1 zł;
l) Kolacja z ROBERTEM MAKŁOWICZEM, cena wywoławcza 1 zł;
m) Kolacja z SŁAWOMIREM SZMALEM, cena wywoławcza 1 zł;
n) Kolacja z STEFANO TERRAZZINO, cena wywoławcza 1 zł;
o) Kolacja z SZYMONEM MAJEWSKIM, cena wywoławcza 1 zł;
p) Kolacja z TOMASZEM LISEM, cena wywoławcza 1 zł.
5. Przedmiotami Aukcji w II turze są:
a) Kolacja z ANDRZEJEM PIASECZNYM, cena wywoławcza 1 zł;
b) Kolacja z ANITĄ SOKOŁOWSKĄ cena wywoławcza 1 zł;
c) Kolacja z DAWIDEM OGRODNIKIEM cena wywoławcza 1 zł;
d) Kolacja z DOROTĄ WELLMAN, cena wywoławcza 1 zł;
e) Kolacja z EWĄ CHODAKOWSKĄ, cena wywoławcza 1 zł;
f) Kolacja z HUBERTEM URBAŃSKIM, cena wywoławcza 1 zł;
g) Kolacja z JULIĄ WIENIAWĄ, cena wywoławcza 1 zł;
h) Kolacja z KAROLINĄ KORWIN-PIOTROWSKĄ, cena wywoławcza
1 zł;

i) Kolacja z KAROLINĄ ADAMSKĄ-WOŹNIAK, cena wywoławcza 1 zł;
j) Kolacja z KRZYSZTOFEM ZALEWSKIM, cena wywoławcza 1 zł;
k) Kolacja z MACIEJEM MUSIAŁEM, cena wywoławcza 1 zł;
l) Kolacja z MAGDĄ GESSLER, cena wywoławcza 1 zł;
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m) Kolacja z MAŁGORZATĄ SOCHĄ, cena wywoławcza 1 zł;
n) Kolacja z MARCINEM KORCZEM, cena wywoławcza 1 zł;
o) Kolacja z  SANAH, cena wywoławcza 1 zł;
p) Kolacja z SANDRĄ KUBICKĄ, cena wywoławcza 1 zł;
q) Kolacja z TOMASZEM KAMELEM, cena wywoławcza 1 zł.
6. W okresie od dnia 02 grudnia 2020 r. od godziny 20.00 do dnia 22
grudnia

2020

r.

do

godziny

20.00

na

stronie

internetowej

http://kolacjamarzen.pl/będzie można wylicytować bilet dla dwóch
osób na koncert Artura Rojka, upoważniający do spotkania z Arturem
Rojkiem w dniu koncertu.
7. Uczestnik może brać udział w Aukcjach dowolną liczbę razy w obu
turach.
8. Kolacje, będące przedmiotem Aukcji prezentowane są na stronie
internetowej Organizatora, http://kolacjamarzen.pl/ oraz w mediach
społecznościowych promujących Akcję „Kolacja Marzeń VII”.
9. Miejscami kolacji są: Restauracja „Plac Nowy 1”, plac Nowy 1, Kraków;
Restauracja „Cafe Oranżeria”, plac Kossaka 1, Kraków; Restauracja
„Oranżeria”, ul. Sienkiewicza 78, Kielce; Restauracja „Blue Line”, ul.
Przęsłowa 4, Kielce; Restauracja „Raj w Niebie”, ul Nowy Świat 21,
Warszawa;

Restauracja

„Komu

Komu”,

ul

Mińska

25/paw.

39,

Warszawa; Restauracja „Pracownia Sushi Wola”, ul. Kolejowa 45/U10,
Warszawa; Restauracja „Polana Smaków”, ul. Emilii Plater 14, Warszawa;
Restauracja „Freta 33”, ul. Freta 33/35, Warszawa; Restauracja „Flaming
& Co”, ul. Fryderyka Chopina 5, Warszawa; Restauracja „Selavi”, plac
Stanisława Małachowskiego 2, Warszawa; Restauracja „Wiesz co Jesz”,
plac Konstytucji 1, Warszawa; Restauracja „Żebra i kości”, ul. Poznańska

38, Warszawa; Restauracja „Elixir”, ul. Wierzbowa 9/11, Warszawa;
Restauracja „Czerwony Wieprz”, ul. Żelazna 68, Warszawa; Restauracja

„U Fukiera”, Rynek Starego Miasta 27, Warszawa; Restauracja „Forty

Mokotów”, ul. Racławicka 99, Warszawa; Restauracja „Belvedere”, ul.
Agrykoli 1, Warszawa; Restauracja „Raut”, ul. Wilcza 27.
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§ 4.
Rozstrzygnięcie Aukcji
1. Zwycięzcą w Aukcji jest Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę,
w momencie zakończenia licytacji.
2. Organizator do dnia 31 grudnia 2020 r. powiadomi Uczestników
o wygranej w Aukcji również drogą telefoniczną lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail, na dane przypisane do konta Uczestnika
w Serwisie Allegro.
3. W przypadku braku zapłaty przez Zwycięzcę kwoty wylicytowanej
w ramach danej Aukcji w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia powiadomienia,
o którym mowa w ust. 2 powyżej, prawo do skorzystania z przedmiotu
Aukcji ma Uczestnik, który zaproponował kolejną najwyższą kwotę.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kolacji w każdym czasie,
po zakończeniu licytacji w ramach Aukcji, wyłącznie z ważnych
przyczyn, w tym w szczególności z przyczyn grożących bezpieczeństwu,
życiu lub zdrowiu Znanych osób.
5. Organizator zastrzega, że w przypadku braku akceptacji osoby
Zwycięzcy przez Znaną Osobę, prawo do kolacji będącej przedmiotem
danej Aukcji ma kolejny Uczestnik proponujący w jej ramach najwyższą
cenę.
6. W wypadku odwołania kolacji z przyczyn, o których mowa w ust 4 i 5
powyżej Zwycięzca otrzyma zwrot wpłaconej kwoty w całości w
terminie 14 dni liczonych od dnia powiadomienia o tym fakcie
Zwycięzcy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu oraz
godziny kolacji, a także ich zamiany.
8. W przypadku braku możliwości zorganizowania spotkania na żywo
w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. z uwagi na sytuację
epidemiologiczną,

związaną

z

ogłoszeniem

przez

Światową
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Organizację

Zdrowia

pandemii

koronawirusa

(wywołującego

COVID-19), Zwycięzca odbędzie spotkanie online ze Znaną Osobą.
9. Kolacja odbywa się w miejscach wskazanych przez Organizatora oraz
na zasadach przez niego określonych w opisie Aukcji.
10. W kolacji będącej przedmiotem danej Aukcji może wziąć udział tylko
Zwycięzca.
11. Na początku kolacji obecny będzie Organizator oraz fotograf, który
wykona pamiątkowe zdjęcia dla Organizatora, Zwycięzcy, Znanej
osoby oraz restauracji. Udział w sesji nie jest obowiązkowy.

§ 5.
Zasady Konkursu
1. Niezależnie od udziału w Aukcji, Uczestnik może wziąć udział w
Konkursie.
2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien spełnić następujące
warunki łącznie:
a) posiadać aktywne Konto w Serwisie Allegro,
b) zakupić cegiełkę w Serwisie Charytatywni.allegro.pl. o nominale
20, 50 lub 100 złotych,
c) przesłać do dnia 21 grudnia 2020 r. do godziny 20:00 na adres
e-mail:

konkurs@mammarzenie.org

wpłaty

za

Cegiełkę,

imię

i

potwierdzenie dokonanej

nazwisko

Uczestnika

(dalej:

“Zgłoszenie”) oraz wskazać przewidywaną kwotę jaką według
Uczestnika uzyska Organizator z licytacji wszystkich kolacji
i zakupionych Cegiełek w ramach Akcji „Kolacja Marzeń VII”
(dalej:

“Przewidywana

Kwota”). Faktycznie uzyskana przez

Organizatora kwota z licytacji w ramach Aukcji i z zakupu
Cegiełek w ramach Akcji „Kolacja Marzeń VII” pojawi się na
liczniku na stronie internetowej www.kolacjamarzen.pl w dniu 22
grudnia 2020 r. o godzinie 20:01:00, (dalej: “ Ostateczna Kwota”).
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3. Uczestnicy, którzy zakupili Cegiełkę o wartości 20 zł i spełnili warunki,
o których mowa w ust. 2 powyżej, podając Przewidywaną Kwotę, której
wartość

jest

najbliższa

wartości

Ostatecznej

Kwoty,

wygrają

następujące Nagrody:
● I i II miejsce: pakiety gadżetów fundacyjnych zawierające
m.in.: kubek, lnianą torbę i bluzę;
● III miejsce: pluszowa maskotka;
w przypadku, w którym więcej Uczestników poda taką samą wartość
Przewidywanej Kwoty, o zwycięstwie, rodzaju Nagrody decyduje data
wysłania Zgłoszenia.
4. Uczestnicy, którzy zakupili Cegiełkę o wartości 50 zł i spełnili warunki,
o których mowa w ust. 2 powyżej, podając Przewidywaną Kwotę, której
wartość

jest

najbliższa

wartości

Ostatecznej

Kwoty,

wygrają

dwupłytowy

koncertowy

album

Korteza

następujące Nagrody:
● I

miejsce:

zatytułowany

"Sold

Out

2019/2020" w

wersji

winylowej

z autografem;
● II miejsce: obraz Rafała Olbińskiego „Mam Marzenie”;
● III miejsce: zestaw kosmetyków od firmy Nova Kosmetyki;
w przypadku, w którym więcej Uczestników poda taką samą wartość
Przewidywanej Kwoty, o zwycięstwie, rodzaju Nagrody decyduje data
wysłania Zgłoszenia.
5. Uczestnicy, którzy zakupili Cegiełkę o wartości 100 zł i spełnili warunki,
o których mowa w ust. 2 powyżej, podając Przewidywaną Kwotę, której
wartość

jest

najbliższa

wartości

Ostatecznej

Kwoty,

wygrają

następujące Nagrody:
● I

miejsce:

7-dniowa

dieta

od

Be

Diet

Catering

Ewy

Chodakowskiej;
● II miejsce: kolacja dla dwóch osób w Restauracji „Komu
Komu”, ul. Mińska 25/paw. 39 w Warszawie;
● III miejsce: kolacja dla dwóch osób w Restauracji „Raj
w Niebie”, ul Nowy Świat 21 w Warszawie;
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w przypadku, w którym więcej Uczestników poda taką samą wartość
Przewidywanej Kwoty, o zwycięstwie, rodzaju Nagrody decyduje data
wysłania Zgłoszenia.
6. Uczestnik, którzy zakupił Cegiełkę o wartości 20, 50 lub 100 zł i spełnił
warunki, o których mowa w ust. 2 powyżej, podając Przewidywaną
Kwotę, której wartość jest najbliższa wartości Ostatecznej Kwoty, wygra
zestaw produktów Ewy Chodakowskiej. W przypadku, w którym więcej
Uczestników

poda

taką

samą

wartość

Przewidywanej

Kwoty,

o zwycięstwie decyduje data wysłania Zgłoszenia.

§ 6.
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 02 stycznia 2021 r. o godz. 18.00
w siedzibie Organizatora przy ul. Św. Krzyża 7 w Krakowie.
2. O

wynikach

konkursu

Organizator

poinformuje

Zwycięzców

za

pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na adres, z którego
przesłane zostało Zgłoszenie w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia
konkursu.

§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Złamanie postanowień Regulaminu przez Uczestnika może oznaczać
jego wykluczenie z uczestnictwa w Aukcji oraz wylicytowanej kolacji lub
w Konkursie.
2. Ewentualne reklamacje dotyczące Aukcji lub Konkursu należy przesyłać
wraz

z

uzasadnieniem

na

adres

Organizatora

z

dopiskiem

„Aukcja-reklamacja” lub „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 (siedmiu)
dni od dnia zakończenia Aukcji lub Konkursu (o terminie złożenia
reklamacji

decyduje

data

stempla

pocztowego).

Reklamacje

zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
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3. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Znanych Osób
w zakresie organizacji i przeprowadzenia Aukcji lub Konkursów jest
Organizator.

Dane

są gromadzone,

osobowe

przetwarzane

Uczestników
oraz

oraz

Znanych

wykorzystywane

są

Osób

zgodnie

z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2019 r. poz. 1781) o ochronie
danych osobowych, Rozporządzeniem 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 (RODO). Dane osobowe gromadzone przez Organizatora dla
celów związanych z przeprowadzeniem Aukcji i Konkursu obejmują
dane podane przez Zwycięzcę oraz Znaną Osobę: imię i nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu, adres do doręczeń.
4. Uczestnik, Znana Osoba dobrowolnie, świadomie i swobodnie wyraża
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora
poprzez zapoznanie się z Regulaminem oraz przystąpienie do Akcji
„Kolacja Marzeń VII”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do
żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych.
5. Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za:

problemy

w funkcjonowaniu Aukcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie
przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku

problemów

związanych

ze

zdarzeniami

losowymi

o charakterze siły wyższej; przerwy w funkcjonowaniu aukcji zaistniałe
z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
6. Zapytania dotyczące licytacji kolacji ze Znaną osobą należy kierować
na

adres

e-mail:

marcelina.kordek@mammarzenie.org

oraz

marcin.czerwinski@mammarzenie.org.

7. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie
Organizatora

oraz

i www.kolacjamarzen.pl.

na

stronie

www.mammarzenie.org
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8. W

kwestiach

odpowiednio

nieuregulowanych
zastosowanie

niniejszym

Regulaminem

postanowienia

mają

Regulaminu

Charytatywni.allegro.pl oraz Regulaminu Allegro.
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