
Regulamin konkursu “Łap dotacje na Organizacje!”

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w konkursie „Łap dotacje na Organi-
zacje!” („Konkurs”), organizowanym przez portal RatujemyZwierzaki.pl („Portal”), prowadzony przez 
Fundację RatujemyZwierzaki.pl, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61 - 894), plac Andersa 3, 
zidentyfikowaną numerem KRS: 0000819398, Regon: 301929504, NIP: 7831681710, („Organizator”). 
Konkurs prowadzony jest na obszarze Polski. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem 
zwycięzców Konkursu przeprowadza Organizator. 

W sprawach związanych z przebiegiem Konkursu można kontaktować się z Organizatorem, wysyłając 
wiadomość na adres email: kontakt@ratujemyzwierzaki.pl

Wszelkie sformułowania użyte wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie należy 
rozumieć tak, jak zostały opisane w Regulaminie Portalu RatujemyZwierzaki.pl, który jest dostępny pod 
adresem: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/regulamin

§ 1. Miejsce i czas trwania konkursu

1. Konkurs przeprowadzany jest w Portalu.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 listopada 2022 r. o godzinie 10:00.
3. Konkurs trwać będzie do końca dnia 15 grudnia 2022 r., tj. do godz. 23:59:59.  
4. W dniu 23 grudnia 2022 r. Organizator ogłosi wyniki Konkursu za pośrednictwem swojego profilu
    w portalu Facebook, dostępnego pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/ratujemyzwierzaki/

§ 2. Uczestnicy Konkursu; nagrody

1. Do konkursu mogą przystąpić wszystkie Organizacje, zarejestrowane w Portalu, które założyły  
    Skarbonkę na zasadach opisanych w § 3. 
2. Pulę nagród stanowi kwota 570.000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).
3. Organizator wyłoni 12 zwycięskich Organizacji, które spełnią warunki określone w § 3 ust. 3-6, 
    z których każda otrzyma nagrodę pieniężną.
4. Nagrody pieniężne będą przyznane zwycięskim Organizacjom w wysokości:
    a) 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) - dla trzech pierwszych Organizacji z największą liczbą     
    unikalnych Darczyńców,

    b) 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dla Organizacji, które zajmą czwarte, piąte,  
       szóste miejsce pod względem liczby unikalnych Darczyńców,

    c) 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) dla Organizacji, które zajmą siódme, ósme 
        i dziewiąte miejsce pod względem liczby unikalnych Darczyńców,

   d) 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla Organizacji, które zajmą dziesiąte, jedenaste 
       i dwunaste miejsce pod względem liczby unikalnych Darczyńców.

5. Każda zwycięska Organizacja może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel zgodny celami
    statutowymi Organizatora.

§ 3. Zasady przeprowadzania Konkursu; zasady wyłonienia zwycięzców

1. W celu uczestnictwa w Konkursie, Organizacje muszą założyć Skarbonki z przeznaczeniem na  
    swoje cele statutowe w Portalu. Czas na założenie Skarbonki i zebranie jak największej liczby 
    Darczyńców Organizacje mają od dnia 15 listopada 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r. W treści opisu 
    Skarbonki musi znaleźć się informacja o celu, na który zostanie przeznaczona nagroda pieniężna. 
    Skarbonka podlega zatwierdzeniu przez Organizatora.
2. Przez okres trwania Konkursu organizacja może założyć tylko jedną Skarbonkę na swoje cele 
    statutowe.
3. W konkursie wezmą udział tylko te Organizacje, które poprawnie założyły Skarbonkę w Portalu.
4. Organizacja, która niepoprawnie założy Skarbonkę, np. w powiązaniu ze Zbiórką lub błędną 
    Organizacją, aby wziąć udział w konkursie, zobowiązana jest do ponownego, prawidłowego
    założenia Skarbonki.
5. W sytuacji opisanej w ust. 4 środki zebrane w ramach pierwotnie  niepoprawnie założonej Skarbonki 
    nie podlegają zaliczeniu na poczet kolejnej, poprawnie założonej Skarbonki. 
6. Organizator wyłoni dwanaście zwycięskich Organizacji, które w czasie trwania Konkursu zostaną 
    wsparte przez największą liczbę unikalnych Darczyńców w ramach założonej Skarbonki.
7. Nagrodę otrzymają  zwycięskie Organizacje, o których mowa w ust. 6, które w terminie do 31.01.2023:
    a) opublikują na swoich kontach w social mediach np. na portalu Facebook, film z podziękowaniami 
        dla Organizatora wraz z oznaczeniem Organizatora w ramach tej publikacji, zgodnie z wytycznymi 
        przekazanymi przez Organizatora do 02.01.2023 r.
8. W przypadku, gdy którakolwiek z Organizacji zrezygnuje z otrzymania nagrody, nagroda przechodzi 
    na trzynastą i odpowiednio kolejne Organizacje wsparte przez największą liczbę Darczyńców.
9. Na potrzeby ustalenia liczby unikalnych Darczyńców, liczy się liczba unikalnych Darczyńców, 
    a nie wysokość zebranej kwoty lub ilość wpłat. Wpłaty dokonywane przez jednego Darczyńcę, 
   niezależnie od ich liczby w ramach danej Skarbonki, liczone są jako jedna wpłata. 
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10. Jako Darczyńcy w rozumieniu ustępu 9 powyżej nie będą uważane osoby, które w procesie 
       przekazywania Darowizny na Zbiórkę wskazują nieistniejący lub nienależący do niej adres e-mail.
11. Rzeczywista liczba unikalnych Darczyńców zostanie podliczona przez Organizatora po zakończeniu 
       Konkursu. 
12. W terminie 30 dni liczonym od dnia spełnienia przez zwycięskie Organizacje warunków określonych 
       w ust. 7 Organizator przekaże Organizacjom wygraną nagrodę pieniężną.
13. Niespełnienie przez zwycięską Organizację warunku opisanego w ust. 7 będzie równoznaczne 
      z rezygnacją z Nagrody.
14. Przebieg konkursu oraz ogłoszenie wyników można śledzić tutaj - 
      https://www.ratujemyzwierzaki.pl/konkurs
15. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału w Konkursie, a także do 
       wykluczenia z Konkursu każdej Organizacji, która w jakikolwiek sposób naruszyła niniejszy 
       Regulamin, Regulamin RatujemyZwierzaki.pl lub regulamin jakiekolwiek konkursu organizowanego 
       w przeszłości przez Organizatora albo Fundację Siepomaga z siedzibą w Poznaniu.
16. Zwycięskie Organizacje mają obowiązek przygotowania oraz niezwłocznego przesłania materiałów 
      obrazujących zrealizowany przy pomocy nagrody pieniężnej cel na adres 
       kontakt@ratujemyzwierzaki.pl (zdjęcia lub filmy oraz opis).

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych

1.   Organizator jest administratorem przetwarzanych w związku z Konkursem danych osobowych.
2.   W związku z udziałem w Konkursie, Organizator przetwarza następujące dane osobowe 
      reprezentantów Organizacji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 
3.   W związku z dokonaniem Darowizny w ramach Skarbonki utworzonej przez Organizację biorącą 
      udział w Konkursie, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, Organizator przetwarza następujące 
      dane Darczyńców: 
      a) w przypadku Darowizny dokonanej za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych, tzn. podmiotu 
      zajmującego się przetwarzaniem płatności (np. PayU) - adres email, adres IP oraz informacje 
      o powiązanych z nimi darowiznach, dokonanych na rzecz RatujemyZwierzaki.pl, zidentyfikowanych: 
      datą i godziną, alfanumerycznym identyfikatorem nadanym przez dostawcę usług płatniczych,
      kwotą oraz danymi udostępnionymi dostawcy usług płatniczych przez bank źródłowy takie jak imię, 
      nazwisko, adres i numer rachunku lub przez wystawcę instrumentu płatniczego (zamaskowany 
      numer karty, kraj wystawcy, parametry autoryzacyjne) oraz parametry przeglądarki internetowej, 
b)  w przypadku Darowizny przekazanej przelewem na rachunek bankowy RatujemyZwierzaki.pl - dane 
      osobowe udostępnione nam przez bank, tj. imię i nazwisko, adres, numer rachunku.
4.   Organizator może przetwarzać dane osobowe Darczyńców oraz reprezentantów Organizacji 
      wymagane do ustalenia okoliczności opisanych w § 3. ust. 5 Regulaminu. 
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5.  Organizator przetwarza wskazane w ustępach 2-4 niniejszego paragrafu dane osobowe w celu 
     przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z jego zasadami oraz w celu przekazania 
     nagród, co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora i stanowi podstawę prawną 
     przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*). 
6.  W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zastosowanie 
     znajdują postanowienia Polityki prywatności RatujemyZwierzaki.pl, dostępnej tutaj.

§ 5. Pozostałe postanowienia

1. W sprawach, do których nie odnosi się niniejszy Regulamin, zastosowanie znajdą postanowienia 
    Regulaminu RatujemyZwierzaki.pl. 
2. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
    Organizatora.



Regulamin konkursu “Łap dotacje na Organizacje!”

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w konkursie „Łap dotacje na Organi-
zacje!” („Konkurs”), organizowanym przez portal RatujemyZwierzaki.pl („Portal”), prowadzony przez 
Fundację RatujemyZwierzaki.pl, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61 - 894), plac Andersa 3, 
zidentyfikowaną numerem KRS: 0000819398, Regon: 301929504, NIP: 7831681710, („Organizator”). 
Konkurs prowadzony jest na obszarze Polski. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem 
zwycięzców Konkursu przeprowadza Organizator. 

W sprawach związanych z przebiegiem Konkursu można kontaktować się z Organizatorem, wysyłając 
wiadomość na adres email: kontakt@ratujemyzwierzaki.pl

Wszelkie sformułowania użyte wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie należy 
rozumieć tak, jak zostały opisane w Regulaminie Portalu RatujemyZwierzaki.pl, który jest dostępny pod 
adresem: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/regulamin

§ 1. Miejsce i czas trwania konkursu

1. Konkurs przeprowadzany jest w Portalu.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 listopada 2022 r. o godzinie 10:00.
3. Konkurs trwać będzie do końca dnia 15 grudnia 2022 r., tj. do godz. 23:59:59.  
4. W dniu 23 grudnia 2022 r. Organizator ogłosi wyniki Konkursu za pośrednictwem swojego profilu
    w portalu Facebook, dostępnego pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/ratujemyzwierzaki/

§ 2. Uczestnicy Konkursu; nagrody

1. Do konkursu mogą przystąpić wszystkie Organizacje, zarejestrowane w Portalu, które założyły  
    Skarbonkę na zasadach opisanych w § 3. 
2. Pulę nagród stanowi kwota 570.000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).
3. Organizator wyłoni 12 zwycięskich Organizacji, które spełnią warunki określone w § 3 ust. 3-6, 
    z których każda otrzyma nagrodę pieniężną.
4. Nagrody pieniężne będą przyznane zwycięskim Organizacjom w wysokości:
    a) 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) - dla trzech pierwszych Organizacji z największą liczbą     
    unikalnych Darczyńców,

    b) 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dla Organizacji, które zajmą czwarte, piąte,  
       szóste miejsce pod względem liczby unikalnych Darczyńców,

    c) 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) dla Organizacji, które zajmą siódme, ósme 
        i dziewiąte miejsce pod względem liczby unikalnych Darczyńców,

   d) 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla Organizacji, które zajmą dziesiąte, jedenaste 
       i dwunaste miejsce pod względem liczby unikalnych Darczyńców.

5. Każda zwycięska Organizacja może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel zgodny celami
    statutowymi Organizatora.

§ 3. Zasady przeprowadzania Konkursu; zasady wyłonienia zwycięzców

1. W celu uczestnictwa w Konkursie, Organizacje muszą założyć Skarbonki z przeznaczeniem na  
    swoje cele statutowe w Portalu. Czas na założenie Skarbonki i zebranie jak największej liczby 
    Darczyńców Organizacje mają od dnia 15 listopada 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r. W treści opisu 
    Skarbonki musi znaleźć się informacja o celu, na który zostanie przeznaczona nagroda pieniężna. 
    Skarbonka podlega zatwierdzeniu przez Organizatora.
2. Przez okres trwania Konkursu organizacja może założyć tylko jedną Skarbonkę na swoje cele 
    statutowe.
3. W konkursie wezmą udział tylko te Organizacje, które poprawnie założyły Skarbonkę w Portalu.
4. Organizacja, która niepoprawnie założy Skarbonkę, np. w powiązaniu ze Zbiórką lub błędną 
    Organizacją, aby wziąć udział w konkursie, zobowiązana jest do ponownego, prawidłowego
    założenia Skarbonki.
5. W sytuacji opisanej w ust. 4 środki zebrane w ramach pierwotnie  niepoprawnie założonej Skarbonki 
    nie podlegają zaliczeniu na poczet kolejnej, poprawnie założonej Skarbonki. 
6. Organizator wyłoni dwanaście zwycięskich Organizacji, które w czasie trwania Konkursu zostaną 
    wsparte przez największą liczbę unikalnych Darczyńców w ramach założonej Skarbonki.
7. Nagrodę otrzymają  zwycięskie Organizacje, o których mowa w ust. 6, które w terminie do 31.01.2023:
    a) opublikują na swoich kontach w social mediach np. na portalu Facebook, film z podziękowaniami 
        dla Organizatora wraz z oznaczeniem Organizatora w ramach tej publikacji, zgodnie z wytycznymi 
        przekazanymi przez Organizatora do 02.01.2023 r.
8. W przypadku, gdy którakolwiek z Organizacji zrezygnuje z otrzymania nagrody, nagroda przechodzi 
    na trzynastą i odpowiednio kolejne Organizacje wsparte przez największą liczbę Darczyńców.
9. Na potrzeby ustalenia liczby unikalnych Darczyńców, liczy się liczba unikalnych Darczyńców, 
    a nie wysokość zebranej kwoty lub ilość wpłat. Wpłaty dokonywane przez jednego Darczyńcę, 
   niezależnie od ich liczby w ramach danej Skarbonki, liczone są jako jedna wpłata. 
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* Rozporządzenie 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).

10. Jako Darczyńcy w rozumieniu ustępu 9 powyżej nie będą uważane osoby, które w procesie 
       przekazywania Darowizny na Zbiórkę wskazują nieistniejący lub nienależący do niej adres e-mail.
11. Rzeczywista liczba unikalnych Darczyńców zostanie podliczona przez Organizatora po zakończeniu 
       Konkursu. 
12. W terminie 30 dni liczonym od dnia spełnienia przez zwycięskie Organizacje warunków określonych 
       w ust. 7 Organizator przekaże Organizacjom wygraną nagrodę pieniężną.
13. Niespełnienie przez zwycięską Organizację warunku opisanego w ust. 7 będzie równoznaczne 
      z rezygnacją z Nagrody.
14. Przebieg konkursu oraz ogłoszenie wyników można śledzić tutaj - 
      https://www.ratujemyzwierzaki.pl/konkurs
15. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału w Konkursie, a także do 
       wykluczenia z Konkursu każdej Organizacji, która w jakikolwiek sposób naruszyła niniejszy 
       Regulamin, Regulamin RatujemyZwierzaki.pl lub regulamin jakiekolwiek konkursu organizowanego 
       w przeszłości przez Organizatora albo Fundację Siepomaga z siedzibą w Poznaniu.
16. Zwycięskie Organizacje mają obowiązek przygotowania oraz niezwłocznego przesłania materiałów 
      obrazujących zrealizowany przy pomocy nagrody pieniężnej cel na adres 
       kontakt@ratujemyzwierzaki.pl (zdjęcia lub filmy oraz opis).

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych

1.   Organizator jest administratorem przetwarzanych w związku z Konkursem danych osobowych.
2.   W związku z udziałem w Konkursie, Organizator przetwarza następujące dane osobowe 
      reprezentantów Organizacji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 
3.   W związku z dokonaniem Darowizny w ramach Skarbonki utworzonej przez Organizację biorącą 
      udział w Konkursie, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, Organizator przetwarza następujące 
      dane Darczyńców: 
      a) w przypadku Darowizny dokonanej za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych, tzn. podmiotu 
      zajmującego się przetwarzaniem płatności (np. PayU) - adres email, adres IP oraz informacje 
      o powiązanych z nimi darowiznach, dokonanych na rzecz RatujemyZwierzaki.pl, zidentyfikowanych: 
      datą i godziną, alfanumerycznym identyfikatorem nadanym przez dostawcę usług płatniczych,
      kwotą oraz danymi udostępnionymi dostawcy usług płatniczych przez bank źródłowy takie jak imię, 
      nazwisko, adres i numer rachunku lub przez wystawcę instrumentu płatniczego (zamaskowany 
      numer karty, kraj wystawcy, parametry autoryzacyjne) oraz parametry przeglądarki internetowej, 
b)  w przypadku Darowizny przekazanej przelewem na rachunek bankowy RatujemyZwierzaki.pl - dane 
      osobowe udostępnione nam przez bank, tj. imię i nazwisko, adres, numer rachunku.
4.   Organizator może przetwarzać dane osobowe Darczyńców oraz reprezentantów Organizacji 
      wymagane do ustalenia okoliczności opisanych w § 3. ust. 5 Regulaminu. 

5.  Organizator przetwarza wskazane w ustępach 2-4 niniejszego paragrafu dane osobowe w celu 
     przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z jego zasadami oraz w celu przekazania 
     nagród, co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora i stanowi podstawę prawną 
     przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*). 
6.  W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zastosowanie 
     znajdują postanowienia Polityki prywatności RatujemyZwierzaki.pl, dostępnej tutaj.

§ 5. Pozostałe postanowienia

1. W sprawach, do których nie odnosi się niniejszy Regulamin, zastosowanie znajdą postanowienia 
    Regulaminu RatujemyZwierzaki.pl. 
2. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
    Organizatora.

https://www.ratujemyzwierzaki.pl/polityka-prywatnosci

