
REGULAMIN „Akcji Urodzinowej” Fundacji UNAWEZA  

Z DNIA 20 września 2022 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem „Akcji Urodzinowej” jest Fundacja UNAWEZA z siedzibą w Warszawie ul. 
Barszczewska 11/2, 01-654 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Z okazji trzecich urodzin Fundacji UNAWEZA Organizator od 20.09 do 8.10.2022 organizuje 
wydarzenia mające na celu promocję jej działalności statutowej, a także podkreślenie roli i udziału 
darczyńców. Wydarzenia będą uświetnione udziałem Fundatora – Martyny Wojciechowskiej – oraz 
zaproszonych gości. W ramach wydarzeń prowadzone będą m.in. wykłady, serwowany będzie obiad, 
tort urodzinowy, zorganizowane będą inne atrakcje. Celem Akcji Urodzinowej jest – prócz promocji 
celów statutowych Fundacji – także fundraising w tym zakresie.     

3. W ramach Akcji Urodzinowej przewiduje się udział ograniczonej liczby darczyńców Fundacji, którzy 
jako pierwsi wypełnią warunki niniejszej Akcji. Osobom tym przyznane zostaną Zaproszenia. 

4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w 
Akcji Urodzinowej. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich 
zmian bądź usunięcia. 

6. Niniejszy Regulamin określa warunki Akcji Urodzinowej. 

7. Akcja Urodzinowa nie jest stworzona, administrowana, wspierana ani sponsorowana przez 
Facebooka, Instagram, ani inne portale społecznościowe.  

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Akcji Urodzinowej, tj. udzielaniem informacji na jej temat 
oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. 

 

§ 2. UCZESTNICY AKCJI URODZINOWEJ 

1. Uczestnikami Akcji Urodzinowej mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 
221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały 
niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnik oświadcza, że: 

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Akcji 
Urodzinowej; 

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią zasad uczestnictwa w 
wydarzeniach i ją w pełni akceptuje; 

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu; 

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Akcji 
Urodzinowej; 



 

§ 3. ZAPROSZENIE NA WYDARZENIA  

1. Zasady Akcji Urodzinowej przewidują, iż Uczestnicy, którzy wypełnią warunki niniejszego paragrafu 
zostaną uhonorowani zaproszeniem na wydarzeniach dnia 8 października 2022 w Warszawie 
(Zaproszenie). 

2. Pierwsze 50 osób, które dokonają darowizny na cele statutowe Fundacji za pośrednictwem 
dedykowanej strony internetowej www.unaweza.org/zafunduj-dobro (cegiełki oznaczone: „Akcja 
urodzinowa”) w wysokości nie mniejszej niż 500 zł, oraz odpowiedzą na pytanie konkursowe związane 
z działalnością Fundacji, zostanie uhonorowanych Zaproszeniami. 

3. W tym celu Organizator za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej wyemituje kupony 
urodzinowe. Za pośrednictwem tej strony Uczestnicy podadzą dane kontaktowe, w szczególności: e-
mail lub nr telefonu, w celu zadania pytania konkursowego oraz realizacji Zaproszenia. Organizator na 
stronie internetowej informuje na bieżąco o wyczerpaniu się puli 50 zaproszeń.  

4. Uczestnictwo w wydarzeniach na podstawie Zaproszenia jest prawem Uczestnika i może on nie 
uczestniczyć w wydarzeniu. Jednak nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem 
Organizatora. 

5. Osoba, która wpłaci darowiznę, lecz nie zostaną spełnione warunki otrzymania Zaproszenia, nie 
może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.  

 

§ 4. MIEJSCE I CZAS AKCJI URODZINOWEJ 

1. Akcja Urodzinowa jest dostępna w formie ogłoszenia (dalej: „post“) na portalu społecznościowym 
Facebook, Instagram na profilu Organizatora oraz pod adresem: www.unaweza.org/zafunduj-dobro 

2. Akcja Urodzinowa trwa od dnia 20.09.2022 godz. 18:00 do 8.10.2022 godz. 18:00 

§ 5. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI URODZINOWEJ ORAZ ODBIORU ZAPROSZEŃ 

1. Uczestnik uzyska Zaproszenie na wydarzenie, jeśli łączne spełni następujące warunki: 

a. „kupi” dedykowane cegiełki o nominale co najmniej 500 zł, oznaczone „Akcja urodzinowa” albo 
dokona wyboru innej cegiełki lub cegiełek o dowolnej kwocie wsparcia w dedykowanym Akcji 
Urodzinowej o kwocie nie mniejszej niż 500 zł, 

b. udzieli odpowiedzi na pytanie zawarte w e-mailu dotyczące działalności Fundacji, 

c. znajdzie się wśród pierwszych 50 osób, które „kupiły” cegiełkę lub cegiełki, 

2. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie: www.unaweza.org/aktualności/akcja-
urodzinowa/ 

3. Dostęp do Akcji Urodzinowej jest bezpłatny. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Urodzinowej jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne 
wykonanie wszystkich zadań opisanych w ust. 1. 

5. O przyznaniu Zaproszenia decyduje Organizator w drodze oceny spełnienia warunków, o których 
mowa w ust. 1 przez Uczestników. 



6. Zaproszony Uczestnik zostanie powiadomiony o przyznaniu Zaproszenia i warunkach jego odbioru 
poprzez e-maila lub telefonicznie. 

 

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników, w tym 
za brak możliwości przekazania Zaproszeń z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, 
jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub 
nieaktualne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Urodzinowej Uczestników, 
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminami portali 
społecznościowych. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platform portali społecznościowych 
oraz blokady nakładane przez portale społecznościowe. 

 

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania 
czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Akcji Urodzinowej. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny 
do przeprowadzenia Akcji Urodzinowej i wydania zaproszeń Uczestnikom. 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane 
są podawane na zasadach dobrowolności. 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Akcji Urodzinowej. 

 

§ 8. PRAWA AUTORSKIE 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Akcji Urodzinowej przysługują Organizatorowi. 
Uczestnictwo w Akcji Urodzinowej nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników 
jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw 
własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności: 

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny 
sposób mechanizmu Akcji Urodzinowej lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, 
bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora; 

b) korzystanie z Akcji Urodzinowej w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie 
obowiązującymi przepisami. 

 

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

 



1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji Urodzinowej Uczestnicy winni 
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wydania 
zaproszeń. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny 
opis i uzasadnienie reklamacji 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora  

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 10 dni. 

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2022 i obowiązuje do 31.10.2022 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 
inne przepisy prawa. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji Urodzinowej będą rozwiązywane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 


