Regulamin akcji „Kolacja Marzeń VIII”
§ 1.
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie akcji internetowej „Kolacja Marzeń VIII” 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
internetowa
platforma
prowadzona
przez
ALLEGRO,
dostępna
na
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
http://charytatywni.allegro.pl/regulamin.

regulamin
pod

SERWISU
adresem:

7. REGULAMIN – niniejszy regulamin akcji internetowej „Kolacja Marzeń VIII”
określający zasady przeprowadzenia Aukcji i Konkursu, z których dochód
zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym Organizatora.
8. AKCJA „KOLACJA MARZEŃ VIII” – 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 spotkanie ze Znaną Osobą na zasadach opisanych w niniejszym
Regulaminie.
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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 VIII”.
13. OSOBA NADZORUJĄCA  – osoba, która sprawuje nadzór nad prawidłowym
przebiegiem Aukcji lub Konkursu. Z ramienia Organizatora jest to: Marcin
Czerwiński, z ramienia ALLEGRO jest to Marta Byra.
14. ZNANA OSOBA  – osoba, która zgodziła się wziąć udział w Akcji „Kolacja
Marzeń VIII”. Są to: Aleksander Sikora, Aleksandra Konieczny, Alicja
Majewska, Anita Sokołowska, Artur Barciś, Bartłomiej Jędrzejak, Bogumiła
Siedlecka–Goślicka, Daniel Józek Qczaj, Ida Nowakowska, Kamil Baleja,
Kasia Sokołowska, Katarzyna Grochola, Magdalena Kasiborska, Magdalena
Różczka, Małgorzata Kożuchowska, Marcin Miller, Mateusz Damięcki, Muniek
Staszczyk, Natalia Przybysz, Ola Budzyńska, Paulina Krupińska-Karpiel, Piotr
Gruszka, Rafał Cieszyński, Sławomir Szmal, Sylwester Wilk, Agnieszka
Więdłocha, Andrzej Wrona, Ania Skura, Anna Karwan, Arek Kłusowski, Basia
Kurdej–Szatan, Doda, Filip Bobek, Jakub Żulczyk, Joanna Okuniewska, Julia
Kamińska, Karolina Pisarek, Kasia Nosowska, Katarzyna Dowbor, Katarzyna
Żak, Marcin Muller, Michalina Łabacz, Paweł Deląg, Piotr Głowacki, Rafał
Zawierucha, Remigiusz „reZigiusz” Wierzgoń, Sandra Kubicka, Tomasz
Ciachorowski, Tomasz Ziętek, Vito Bambino, Zygmunt Miłoszewski.
15. CEGIEŁKA - wirtualna puszka, tj. oferta „kup teraz” wystawiona na allegro.pl
za rzecz Akcji „Kolacja Marzeń VIII” o wartości 20, 50 lub 100 złotych.
16. NAGRODA – nagroda w Konkursie, przyznawana na zasadach określonych
§5 Regulaminu, tj.:
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a) kolacja dla dwóch osób w Restauracji „Freta 33” w Warszawie. Do
wykorzystania w ramach kolacji jest kwota 250 złotych na wszystkie
dania, napoje i alkohole z karty;
b) kolacja dla dwóch osób w Restauracji „Fusion” w Hotelu The Westin
Warsaw w Warszawie. Podczas kolacji szef kuchni przygotuje 3daniowe menu. Do wyboru będą dania mięsne, rybne i wegetariańskie,
do tego lampka prosecco;
c) kolacja dla dwóch osób w Restauracji „Gardens by Fort” w Warszawie.
Specjalnie przygotowana kolacja przez szefa kuchni oraz butelka wina
wybrana z zaproponowanych przez restaurację pozycji;
d) kolacja dla dwóch osób w całkowitej ciemności w Restauracji "Ważne
Miejsce Bistro" w Katowicach. Podczas kolacji szef kuchni przygotuje
dania. Wizyta poprzedzona będzie wywiadem w przedmiocie diety
i ulubionego jedzenia, a sama kolacja niespodzianką;
e) voucher o wartości 100 złotych do Restauracji „Plac Nowy 1”
w Krakowie;
f) obraz Rafała Olbińskiego „Mam Marzenie”;
g) zestaw kosmetyków od firmy Nova kosmetyki;
h) bluza z logiem Fundacji Mam Marzenie;
i) pluszowa maskotka.
§ 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
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 Aukcji.
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§ 3.
Zasady Aukcji
1. Aukcje publikowane są w ramach Serwisu
Przedmiotem Aukcji jest spotkanie ze Znaną Osobą.

Charytatywni.allegro.pl.

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 2021 r.
od godziny 20.00 do dnia 12 grudnia 2021 r. do godziny 20.00 na stronie
internetowej http://kolacjamarzen.pl/, II tura trwa od dnia 12 grudnia 2021 r. od
godziny 20.00 do dnia 22 grudnia 2021 r. do godziny 20.00 na stronie
internetowej http://kolacjamarzen.pl/.
4. Przedmiotami Aukcji w I turze są:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

kolacja z Aleksandrem Sikorą, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Aleksandrą Konieczną, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Alicją Majewską, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Anitą Sokołowską, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Arturem Barcisiem, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Bartłomiejem Jędrzejakiem, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Bogumiłą Siedlecką–Goślicką, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Danielem Józkiem Qczajem, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Idą Nowakowską, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Kamilem Baleją, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Kasią Sokołowską, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Katarzyną Grocholą, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Magdaleną Kasiborską, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Magdaleną Różczką, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Małgorzatą Kożuchowską, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Marcinem Millerem, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Mateuszem Damięckim, cena wywoławcza zł;
kolacja z Muńkiem Staszczykiem, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Natalią Przybysz, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Olą Budzyńską, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Pauliną Krupińską-Karpiel, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Piotrem Gruszką, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Rafałem Cieszyńskim, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Sławomirem Szmalem, cena wywoławcza 1zł;
kolacja z Sylwestrem Wilkiem, cena wywoławcza 1zł.

5. Przedmiotami Aukcji w II turze są:
a) kolacja z Agnieszką Więdłochą, cena wywoławcza 1zł;
b) kolacja z Andrzejem Wroną, cena wywoławcza 1zł;
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c) kolacja z Anią Skurą, cena wywoławcza 1zł
d) kolacja z Anną Karwan, cena wywoławcza 1zł;
e) kolacja z Arkiem Kłusowskim, cena wywoławcza 1zł;
f) kolacja z Basią Kurdej–Szatan, cena wywoławcza 1zł;
g) kolacja z Dodą, cena wywoławcza 1zł;
h) kolacja z Filipem Bobkiem, cena wywoławcza 1zł;
i) kolacja z Jakubem Żulczykiem, cena wywoławcza 1 zł;
j) kolacja z Joanną Okuniewską, cena wywoławcza 1zł;
k) kolacja z Julią Kamińską, cena wywoławcza 1zł;
l) kolacja z Karoliną Pisarek, cena wywoławcza 1zł;
m) kolacja z Kasią Nosowską, cena wywoławcza 1zł;
n) kolacja z Katarzyną Dowbor, cena wywoławcza 1zł;
o) kolacja z Katarzyną Żak, cena wywoławcza 1zł;
p) kolacja z Marcinem Mullerem, cena wywoławcza 1zł;
q) kolacja z Michaliną Łabacz, cena wywoławcza 1zł;
r) kolacja z Pawłem Delągiem, cena wywoławcza 1 zł;
s) kolacja z Piotrem Głowackim, cena wywoławcza 1zł;
t) kolacja z Rafałem Zawieruchą, cena wywoławcza 1zł;
u) kolacja z Remigiuszem „reZigiusz” Wierzgoniem, cena wywoławcza 1zł;
v) kolacja z Sandrą Kubicką, cena wywoławcza 1zł;
w) kolacja z Tomaszem Ciachorowskim, cena wywoławcza 1zł;
x) kolacja z Tomaszem Ziętkiem, cena wywoławcza 1zł;
y) kolacja z Vito Bambino, cena wywoławcza 1zł;
z) kolacja z Zygmuntem Miłoszewskim, cena wywoławcza 1zł.
6. W okresie od dnia 02 grudnia 2021 r. od godziny 20.00 do dnia 22 grudnia
2021
r.
do
godziny
20.00
na
stronie
internetowej
http://kolacjamarzen.pl/będzie można wylicytować bilet dla dwóch osób na
koncert Roksany Węgiel, upoważniający do spotkania z Roksaną Węgiel 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 VIII”.
9. Miejscami kolacji są: Restauracja „Cafe Oranżeria”, plac Kossaka 1, Kraków;
Restauracja „Zacny Pyrkot”, Al. Jana Pawła II 52/54, Warszawa; Restauracja
„Raj w Niebie”, ul Nowy Świat 21, Warszawa; Restauracja „Czerwony Wieprz”,
ul. Żelazna 68, Warszawa; Restauracja „Concordia Taste”, ul. Zwierzyniecka
3, Poznań; Restauracja „Pracownia Sushi Wola”, ul. Kolejowa 45/U10,
Warszawa; Restauracja „Żebra i kości”, ul. Poznańska 38, Warszawa;
Restauracja „Komu Komu”, ul Mińska 25/paw. 39, Warszawa; Restauracja
„Gardens by Fort”, ul. Racławicka 99, Fort Mokotów, budynek nr 6, Warszawa;
Restauracja „Polana Smaków”, ul. Emilii Plater 14, Warszawa; Restauracja
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„Amfora Restaurant & Cocktail Bar”, ul. Francuska 1A, Katowice; Restauracja
„Saska Bistro&Cafe”, gen. Stanisława Skalskiego 1, Warszawa; Restauracja
„Lipcowy Ogród”, ul. 42 Pułku Piechoty 6, Białystok; Restauracja „Munja”, ul.
Grzybowska 43, Warszawa; Restauracja „Baila Show & Dining”, Grzybowska
60, Warszawa; Restauracja „Plac Nowy 1”, ul. Plac Nowy 1, Kraków;
Restauracja „Ważne Miejsce Bistro”, ul. Mikołowska 44, Katowice;
Restauracja „Oranżeria”, ul. Sienkiewicza 78, Kielce; Restauracja „Elixir by
Dom Wódki”, ul. Wierzbowa 9/11, Warszawa; Restauracja „Aruba
Sophisticated Ribs Bar”, ul. Hoża 61, Warszawa; Restauracja „Nota_Resto by
Tomasz Leśniak”, ul. Św. Krzyża 17, Kraków; Restauracja „Fusion”, Hotel The
Westin Warsaw, Aleja Jana Pawła II 21, Warszawa; Restauracja „Freta 33”, ul.
Freta 33/35, Warszawa; Restauracja Hotelu „HP Park Plaza”, ul. Drobnera 1113, Wrocław; Restauracja „Pomelo Bistro”, ul. Ogarna 121/122, Gdańsk.
§ 4.
Rozstrzygnięcie Aukcji
1. Zwycięzcą w Aukcji jest Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę,
w momencie zakończenia licytacji.
2. Organizator do dnia 31 grudnia 2021 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
spotkania, a także ich zmiany.
8. W przypadku braku możliwości zorganizowania spotkania na żywo 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 (jedna osoba).
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 2021 r. do godziny 20:00 na adres e-mail:
konkurs@mammarzenie.org potwierdzenie dokonanej wpłaty za
Cegiełkę, imię i 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 VIII” (dalej: „Przewidywana Kwota”). Faktycznie
uzyskana przez Organizatora kwota z licytacji w ramach Aukcji i z
zakupu Cegiełek w ramach Akcji „Kolacja Marzeń VIII” pojawi się na
liczniku na stronie internetowej www.kolacjamarzen.pl w dniu 22
grudnia 2021 r. o godzinie 20:01:00, (dalej: „Ostateczna Kwota”).
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 miejsce: bluza z logiem Fundacji Mam Marzenie;
 II miejsce: pluszowa maskotka;
w przypadku, w którym więcej Uczestników poda taką samą wartość
Przewidywanej Kwoty, o zwycięstwie, rodzaju Nagrody decyduje data wysłania
Zgłoszenia.
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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 następujące
Nagrody:
 I miejsce: voucher o wartości 100 złotych do Restauracji „Plac Nowy
1” w Krakowie;
 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: kolacja dla dwóch osób w Restauracji „Freta 33”
w Warszawie;
II miejsce: kolacja dla dwóch osób w Restauracji „Fusion” w Hotelu The
Westin Warsaw w Warszawie;
III miejsce: kolacja dla dwóch osób w Restauracji „Gardens by Fort” w
Warszawie;
IV miejsce: kolacja dla dwóch osób w całkowitej ciemności
w Restauracji "Ważne Miejsce Bistro" w Katowicach;

w przypadku, w którym więcej Uczestników poda taką samą wartość
Przewidywanej Kwoty, o zwycięstwie, rodzaju Nagrody decyduje data wysłania
Zgłoszenia.
§ 6.
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 02 stycznia 2022 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
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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.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Znanych Osób
w zakresie organizacji i przeprowadzenia Aukcji lub Konkursów jest
Organizator. Dane osobowe Uczestników oraz Znanych Osób są gromadzone,
przetwarzane oraz wykorzystywane 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
VIII”. 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: marcin.czerwinski@mammarzenie.org.
7. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie
Organizatora oraz na stronie www.mammarzenie.org i www.kolacjamarzen.pl.
8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednio
zastosowanie postanowienia Regulaminu Charytatywni.allegro.pl oraz
Regulaminu Allegro.
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