REGULAMIN KONKURSU „CIASTKO BOŻONARODZENIOWE”
§ 1 ORGANIZATORZY
1.

Organizatorem Konkursu „Ciastko bożonarodzeniowe” (zwanego dalej „Konkursem”) jest
Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” z siedzibą w Toruniu (87100) przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000653638, NIP

9562321978, REGON 366165045 (zwana dalej „Organizatorem” lub „Fundacją”).
2.

Podmiotem wspierającym Fundację w organizacji i realizacji Konkursu jest Krajowa Grupa
Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-1040-510, REGON 870363980, zwana dalej „Spółką”.
§ 2 CELE KONKURSU

1. Celem Konkursu jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z Bożym
Narodzeniem, w szczególności z wypiekaniem ciastek bożonarodzeniowych, dbałość o
poczucie tożsamości kulturowej, a także pielęgnowanie szacunku dla tradycji związanej ze
świętami Bożego Narodzenia.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym
„Regulaminem”) w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem generatora wniosków (dalej zwanym
Generatorem) dostępnego pod adresem: https://www.pomaganie-krzepi.pl/generator, strony
internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.pomaganie-krzepi.pl oraz profilu
Facebook Organizatora pod adresem www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi.
§ 3 ZASADY KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu jest przesłanie na adres Organizatora (ul. Kraszewskiego 40, 87-100
Toruń) wykonanego przez Koło Gospodyń Wiejskich ciastka bożonarodzeniowego (dalej jako
„Zadanie konkursowe”) na podstawie przesłanego wraz z ciastkiem przepisu kulinarnego.
2. Zadanie konkursowe należy skutecznie doręczyć na w/w adres Organizatora w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2022 r.

3. Aby zgłoszenie do Konkursu było skuteczne, reprezentant Koła Gospodyń Wiejskich ma
obowiązek złożenia Zgłoszenia konkursowego w Generatorze (https://www.pomaganiekrzepi.pl/generator) polegającego na uzupełnieniu danych KGW, krótkiego opisu KGW,
załączeniu przepisu oraz odpowiedzi na pytanie „Dlaczego ten przepis jest wyjątkowy?” oraz
załączeniu zdjęć i/lub video z przygotowywania ciastka bożonarodzeniowego, zwane łącznie
dalej „Zadaniem konkursowym”.
4. Etapy zakładania konta w Generatorze:
a) Wejdź na stronę www.pomaganie-krzepi.pl/generator/
b) Wpisz swój adres e-mail w wyznaczonym polu.
c) Poczekaj na link aktywacyjny, który zostanie przesłany na wskazany wcześniej adres email. (Warto zwrócić na folder SPAM, ponieważ e-mail może tam trafić ze względów
bezpieczeństwa).
d) Kliknij link aktywacyjny i zmień hasło.
e) Zaloguj się na założone przez siebie konto w generatorze.
f) Wybierz formularz i rozpocznij wypełnianie.
g) Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia.
h) W ostatnim kroku zaznacz wszystkie zgody i kliknij „prześlij”.
i)

Na wskazany adres e-mail zostanie przesłana informacja o prawidłowym złożeniu
Wniosku.

5. Zgłoszenie konkursowe należy złożyć w wersji ostatecznej w Generatorze w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. do godz. 23:59.
6. Zadania konkursowe zgłoszone po terminie (niezależnie od przyczyny opóźnienia), inną drogą
niż wyżej wskazana, lub niespełniające warunków wynikających z niniejszego Regulaminu nie
będą brały udziału Konkursie.
§ 4 UCZESTNICY KONKURSU
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział jedynie Koło Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego
Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (zwane dalej „Uczestnikiem” lub „KGW”).
3. Jedno Koło Gospodyń Wiejskich może przesłać tylko jedno Zadanie konkursowe oraz
jedno Zgłoszenie konkursowe.
4. Osoba reprezentująca Koło Gospodyń Wiejskich (zwana dalej „Reprezentantem”) oświadcza,
iż:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść,
b) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c) jest osobą reprezentującą KGW zgodnie z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze
Kół Gospodyń Wiejskich,
d) prześle Organizatorowi Zadanie konkursowe zgodnie z warunkami określonymi w
niniejszym Regulaminie,
e) prześle Organizatorowi Zgłoszenie konkursowe zgodnie z warunkami określonymi w
niniejszym Regulaminie,
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby wchodzące w skład
kapituły konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej
rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.
6. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na akceptację postanowień
Regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych wszystkich Uczestników przez
Organizatora w celach organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagród oraz
wysyłki nagród zgodnie z 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 (RODO).

§ 5 NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Wszystkie nadesłane Zgłoszenia i Zadania konkursowe oceniane będą przez kapitułę
konkursową (dalej zwana „Kapitułą”), która jest organem decydującym o wyborze zwycięskich
KGW (zwani dalej „Zwycięzcami”).
2. W skład Kapituły wchodzą minimum trzy osoby.
3. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Kryteria oceny nadesłanych Wniosków:
a) zgodność formalna Zgłoszenia konkursowego z Regulaminem;
b) analiza Zadania konkursowego poprzez:


ocenę walorów smakowych,



zgodność nadesłanego Zadania konkursowego z załączonym do niego
przepisem kulinarnym.

5. Lista Zwycięzców jest jawna i zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora oraz
na profilu Facebook Organizatora do dnia 6 stycznia 2023 r.
6. W ramach Konkursu zostanie wyłonionych dziesięciu Zwycięzców.
7. Nagrodami głównymi w Konkursie są nagrody rzeczowe (tj. mały sprzęt AGD oraz
produkty Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.) ufundowane przez
Organizatora na rzecz zwycięskich Kół Gospodyń Wiejskich. Łączna pula nagród wynosi
25.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto).

8. Organizator niezależnie od decyzji Kapituły może przyznać nagrodę dodatkową za najlepszą
dekorację

ciastka

bożonarodzeniowego

i/lub

za

najbardziej

kreatywną

relację

z

przygotowywania Zadania konkursowego, załączone w postaci zdjęć/wideo do Zgłoszenia
konkursowego w Generatorze.
9. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania wszystkich nagród, wskazanych w pkt. 6-8 w
przypadku, gdy liczba prawidłowo złożonych Zgłoszeń i zadań konkursowych spełniających
warunki określone w Regulaminie będzie mniejsza lub nie uda się wyłonić Zwycięzcy.
10. Zwycięzcy w Konkursie nie mogą żądać zastąpienia przyznanej Nagrody nagrodą innego
rodzaju.
11. Zwycięzcom nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby
trzecie.
12. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie również przesłana Zwycięzcom na adres e-mail,
z którego wysłane zostało Zgłoszenie konkursowe.
13. Dowodem wydania nagrody będzie potwierdzenie jej odbioru.
14. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom na koszt Organizatora.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Zwycięzcom nagrody, jeśli brak
możliwości przekazania nagrody wyniknie wyłącznie z niewypełnienia przez Zwycięzcę
warunków wymaganych do przyznania nagrody lub podania danych nieprawidłowych lub
niezgodnych z Regulaminem. W takiej sytuacji nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela
gwarancji jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać́ do jej producenta
lub sprzedawcy. Organizator przekazie Zwycięzcy dokumenty, umożliwiające dochodzenie
roszczeń́ z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, jakości od sprzedawcy lub producenta
nagrody.
17. Zwycięzcy Konkursu są zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od nagrody, gdyż
jednostkowa wartość nagród nie przekracza 2.000,00 zł – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.).
§ 6 HARMONOGRAM KONKURSU
1. Ogłoszenie Konkursu: 15 października 2022 r.
2. Przesyłanie Zgłoszeń konkursowych: do 30 grudnia 2022 r. do godz. 23:59 (za pomocą
Generatora)
3. Przesyłanie Zadań konkursowych: do dnia 30 grudnia 2022 r.
4. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu: do dnia 6 stycznia 2023 r.

5. Przekazanie Nagród Zwycięzcom: do dnia 31 stycznia 2023 r.

§ 7 PUBLIKACJA DANYCH I WIZERUNKU LAUREATÓW
1. Reprezentant zgłaszając udział Koła Gospodyń Wiejskich w Konkursie wyraża zgodę na
opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz nazwy i miejsca działalności Koła Gospodyń
Wiejskich na liście przedstawiającej Zwycięzców Konkursu, która ukaże się na stronie
internetowej Organizatora oraz na profilu Facebook Organizatora.
2. Ponadto Reprezentant wyraża zgodę na publikowanie przez Organizatora Zadania
konkursowego wraz z przesłanym przepisem kulinarnym na stronie internetowej Organizatora,
na profilu Facebook Organizatora oraz w innych środkach przekazu mających na celu promocję
Organizatora oraz działalności Kół Gospodyń Wiejskich.
3. Każda osoba zaangażowana w tworzenie Zadania konkursowego i/lub której wizerunek
widnieje na materiałach przesłanych do Organizatora w ramach Zadania i Zgłoszenia
konkursowego wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz swojego wizerunku
na stronie internetowej Organizatora, na profilu Facebook Organizatora oraz w innych środkach
przekazu mających na celu promocję Organizatora oraz działalności Kół Gospodyń Wiejskich
§ 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator. Dane do kontaktu do Organizatora: Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A.
„Pomaganie krzepi”, ul. Kraszewskiego 40, 87-100, Toruń, email: fundacja@pomaganiekrzepi.pl.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
3. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje
operacje przetwarzania danych osobowych. Z IOD można skontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem iod@pomaganiekrzepi.pl.
4. Dane osobowe Uczestników oraz wizerunek osób widniejących w Zgłoszeniu i Zadaniu
Konkursowym, będą przetwarzane przez Organizatora w celu organizacji, prowadzenia oraz
promocji Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, w tym do komunikowania się z Uczestnikami,
Zwycięzcami w Konkursie, opublikowania listy zawierającej dane Zwycięzców oraz w celu
przesyłania informacji związanych z promowaniem działalności Organizatora. W przypadku
złożenia reklamacji w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej Konkursu dane osobowe będą
przetwarzane także w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
– zgoda Uczestnika na udział w Konkursie, na publikację danych osobowych i wizerunku oraz
gromadzenie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika do stworzenia wewnętrznej
bazy, a także art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a ponadto promocji w mediach i mediach
społecznościowych, zarówno Organizatora jak i działalności Kół Gospodyń Wiejskich.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i
przyznania nagród Zwycięzcom.

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być: osoby upoważnione przez Administratora, w tym
pracownicy Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”, Kapituła
Konkursu wybrana przez Administratora (dotyczy wyłącznie kompletnych zgłoszeń),
pracownicy organów państwowych sprawujących nadzór nad działalnością Fundacji Krajowej
Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”. Ponadto, w przypadku zwycięstwa w Konkursie
dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępnione m.in. podmiotom, którym zostaną
przekazane publikacje zawierające nagrania konkursowe/zdjęcia, podmiotom korzystającym z
materiałów informacyjnych i promocyjnych Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A.
„Pomaganie krzepi”, użytkownikom strony internetowej Organizatora oraz profilu Organizatora
w mediach społecznościowych.
8. W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Google i Facebook, dane mogą być
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia
prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone
przez Komisję Europejską.
9. Dane osobowe wszystkich Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
10. Dane osobowe wszystkich Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz
okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres
niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz okres dokonania rozliczeń
publicznoprawnych.
11. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
12. Dane osobowe Reprezentantów Koła Gospodyń Wiejskich, którzy wyrazili zgodę na
przetwarzanie ich danych osobowych w celu przesyłania informacji związanych z
promowaniem działalności Organizatora będę przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
13. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
14. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w procesie przetwarzania
zapewniając bezpieczeństwo danych osobowych.

15. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą tj. dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
16. W celu wykonania swoich praw Uczestnik powinien skierować żądania pod adres e-mail:
iod@pomaganie-krzepi.pl lub poprzez wysłanie żądania na adres: Fundacja Krajowej Grupy
Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”, ul. Kraszewskiego 40, 87-100, Toruń.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).
2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora pod adresem: www.pomaganiekrzepi.pl, profilu Facebook Organizatora: www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi oraz
w siedzibie Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i
zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach,
w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują
anulowania zgłoszeń przyjętych przed tymi zmianami.
5. Organizator, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zastrzega sobie prawo do zmiany
terminu Konkursu, jego przerwania, zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn.
6. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zadania i Zgłoszenia konkursowe, które nie
dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zadania i Zgłoszenia konkursowe utracone,
uszkodzone, niewłaściwie zaadresowane lub złożone po upływie określonego terminu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie w Formularzu nieprawdziwych lub
niepełnych danych przez Uczestników Konkursu.
10. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:
a) Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – Formularz zgłoszeniowy wraz z
oświadczeniami,

b) Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu - Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania
danych osobowych.
11. Organizator nie udostępnia do wglądu informacji o przebiegu oceny poszczególnych Zadań
konkursowych.
12. Wszelkie sprawy wątpliwe i sporne w kwestii interpretacji Regulaminu oraz nieobjęte
Regulaminem, będą rozpatrzone przez Zarząd Fundacji, zgodnie ze Statutem Fundacji oraz
innych aktów prawnych, dotyczących działalności Organizatora.
13. Decyzje Zarządu Fundacji dotyczące Konkursu są ostateczne.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Fundacji.

ZAŁĄCZNIKI
DO REGULAMINU KONKURSU „CIASTKO BOŻONARODZENIOWE”

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 1
1.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Ciastko bożonarodzeniowe”

organizowanym przez Fundację Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” z siedzibą w
Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, w tym na publikację moich danych osobowych w postaci
imienia i nazwiska w związku z publikacją wyników Konkursu.
2. Wyrażam zgodę na publikowanie przez Organizatora Zadania konkursowego na stronie
internetowej Organizatora, na profilu Facebook Organizatora oraz w innych środkach przekazu
mających na celu promocję Organizatora oraz działalności Kół Gospodyń Wiejskich.
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb
przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w tym do upublicznienia danych w postaci imienia i nazwiska
laureatów na warunkach określonych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach organizacji konkursu, wyłonienia
zwycięzcy, przyznania nagród oraz wysyłki nagród.
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Miejscowość i data
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Wypełnia każda osoba, której dane osobowe widnieją w Zgłoszeniu Konkursowym.
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Podpis

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU W KONKURSIE 2
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym w postaci filmu,
fotografii, przez Fundację Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” z siedzibą w Toruniu
(87-100), ul. Kraszewskiego 40, na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Ciastko
bożonarodzeniowe”, w tym na rozpowszechnienie fotorelacji/materiałów filmowych z wręczenia
nagrody przez przedstawiciela Fundacji oraz w przypadku, gdy fotografia/materiał filmowy zawiera
mój wizerunek, na wykorzystanie fotografii/materiału filmowego przez Organizatora Konkursu w
celach promocji działań Fundacji na rzecz rozwoju i unowocześniania rolnictwa oraz obszarów
wiejskich.
Dla organizacji i przeprowadzenia konkursu „Ciastko bożonarodzeniowe” oraz wykorzystania zdjęć i
filmów przez Organizatora Konkursu w celach spopularyzowania działalności Kół Gospodyń Wiejskich
i wsparcia otrzymywanego przez nie z budżetu państwa, mój wizerunek może być użyty do różnego
rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z
wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie
(w tym na stronie internetowej Organizatora www.pomaganie-krzepi.pl oraz na profilu Facebook
Organizatora www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi) oraz zamieszczenie w materiałach
promocyjnych i informacyjnych Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”,
podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze
niekomercyjnym organizowanych przez Fundację, dotyczących realizacji przez Fundację zadań
określonych przepisami prawa. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie
obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.
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Wypełnia każda osoba, której wizerunek widnieje na zdjęciach przesłanych w ramach Zgłoszenia Konkursowego.
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