
 
  Ogólnopolska Akcja Fundacji Skarbowości    
  #WalczymyzCOVID19 
 
     RGULAMIN Akcji 
 

1. Organizatorem Akcji #WalczymyzCOVID19 jest Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II. 
2. Cele Akcji: 

a. Wsparcie Podopiecznych Fundacji, którzy ze względu na ciężkie schorzenia pozostają w grupie 
podwyższonego ryzyka zarażenia koronawirusem i utraty zdrowia i życia 

b. Wsparcie walki z pandemią służb medycznych i szpitali 
c. Wsparcie walki z pandemią poprzez promowanie m.in. noszenia maseczek, rękawiczek 

ochronnych, itp. 
d. Budowanie poczucia wspólnoty i sprawczości podczas pandemii 

3. Akcja #walczymyzCOVID19 trwa od 18 marca 2020r do odwołania / info. na stronie internetowej Fundacji oraz 
w mediach społecznościowych Fundacji. 

4. Zbiórka prowadzona jest poprzez portal dedykowany: Walczymy z COVID-19 

5. Udział w Kampanii polega na przekazaniu dowolnej darowizny tytułem: Darowizna-360.Walczymy z COVID19:  
a) online: darowizna oline  
a) lub na konto Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II:  

BANK PEKAO S.A. I/O Bydgoszcz:  
        83 1240 1183 1111 0000 1291 2865 

6. Darczyńcą może być osoba indywidualna, instytucja lub firma. 
7. Każdy Darczyńca - indywidualny, instytucja lub firma, jeżeli wyrazi na to zgodę, zostanie wymieniony na stronie 

internetowej dedykowanej projektowi wraz z wysokością kwoty jaką przekazał na Kampanię. 
8. Jeżeli Darczyńca - indywidualny, instytucja lub firma nie wyrazi zgody na publikację imienia, nazwiska, nazwy 

instytucji lub firmy, na stronie internetowej opublikowana zostanie kwota przekazana na Kampanię oraz zapis: 
Darczyńca Anonimowy. 

9. Zebrane środki, w zależności od ich wysokości, przeznaczone zostaną m.in. na zakup: masek, rękawiczek, 
przyłbic ochronnych oraz płynów dezynfekujących lub respiratorów do użytku domowego, które zostaną 
przekazane Podopiecznym Fundacji pozostającym w grupie podwyższonego ryzyka zarażenia koronawirusem 
ze względu na ciężkie schorzenia lub szpitalom – w pierwszej kolejności szpitalom dziecięcym. 

10.Darczyńca - instytucja lub firma otrzyma CERTYFIKAT- Instytucja/Firma Odpowiedzialna Społecznie 
potwierdzający udział w Akcji #WalczymyzCOVID19 

CERTYFIKAT zostanie wystawiony i przesłany pocztą, jeżeli Darczyńca prześle na adres e-mail  
biuro@fundacjaskarbowosci.pl informacje: 

- nazwa firmy, instytucji 
- adres do korespondencji 
- załączony dowód przekazania darowizny na Akcję 360. Walczymy z COVID-19 

11.Jednostki skarbowe, które wezmą udział w akcji otrzymają CERTYFIKAT- Jednostka Skarbowa Odpowiedzialna 
Społecznie potwierdzający udział w Akcji #WalczymyzCOVID19 

12.Istnieje możliwość indywidualnej dedykacji darowizny – w takiej sytuacji prosimy o kontakt z biurem: 
biuro@fundacjaskarbowosci.pl 

 

 

UWAGI KOŃCOWE: 
1. Wszystkie informacje dotyczące Akcji: Walczymy z COVID-19 

2. Wszelkie zapytania dotyczące Akcji prosimy kierować na adres e-mail: biuro@fundacjaskarbowosci.pl 
3. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest Organizator. 
2. Dane są wykorzystywane na podstawie udzielonej przez uczestnika Akcji zgody (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych RODO). Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Konsekwencją wycofania lub nieudzielenia zgody jest brak możliwośc i udziału uczestnika 
w Akcji. 
3. Dane są wykorzystywane w celu zapewnienia uczestnikowi możliwości udziału w Akcji, realizacji obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu oraz 
promocji działalności Organizatora. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji tych celów lub do momentu cofnięcia zgody przez osobę, 
której dane dotyczą. Za odrębnie wyrażoną, dobrowolnie wyrażoną zgodę uczestnik Akcji może otrzymywać informacje o innych akc jach charytatywnych i 
wydarzeniach, realizowanych przez Organizatora. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. 
4. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Akcji. 
 
5. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzan ia lub złożenia skargi do 
organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – na zasadach określonych w RODO. 
 
6.  Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: kontakt@dpo24.pl.  
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