
 

Regulamin akcji 

„Sąsiedzka poMOC ma świąteczną MOC” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich 

odbywa się akcja pod nazwą „Sąsiedzka poMOC ma świąteczną MOC”, 

polegająca na udzieleniu wsparcia seniorom w postaci paczki świątecznej  

z podstawowymi produktami żywnościowymi. 

2. Organizatorami akcji (dalej „Akcja”) są: INNEKO Sp. z o.o. z siedzibą  

w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Teatralnej 49 oraz Radio Gorzów z siedzibą w 

Gorzowie Wlkp. przy ulicy Warszawskiej 131, (dalej „Organizatorzy”). Jednocześnie 

fundatorem nagród jest INNEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ulicy 

Teatralnej 49. 

3. Administratorami danych udostępnianych przez Uczestników  

i Beneficjentów akcji są Organizatorzy.  

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Akcji, które 

Uczestnik oraz Beneficjent akceptują w chwili przesłania zgłoszenia. 

5. Akcja zostanie przeprowadzona na antenie Radia Gorzów 95,6 FM i na 

stronie Radia Gorzów pod adresem https://radiogorzow.pl/ oraz w serwisie 

społecznościowym Facebook, na profilu Inneko sp. z o.o., prowadzonym pod 

adresem https://www.facebook.com/innekogorzow/  oraz na stronie internetowej 

www.inneko.pl. 

6. Akcja nie jest sponsorowana, wspierana ani w żaden sposób powiązana  

z serwisem Facebook. Odpowiedzialność prawną, za realizację Akcji ponoszą 

Organizatorzy. 

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Akcji, tj. udzielaniem informacji na 

temat Akcji oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatorów. 

Kontakt pod numerem tel. 95 722 53 85, wew. 28 lub mailowo: 

radiogorzow@inneko.pl  

8. Ilość świątecznych paczek żywnościowych jest ograniczona. 

9. Paczki nie można wymienić na żadną inną formę pomocy, w tym na gotówkę. 

II. Uczestnik Akcji – zgłaszający seniora 
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1. Uczestnikiem Akcji może być mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego i okolic 

będący pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności 

prawnych, który zaakceptował Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnik oświadcza, że: 

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności 

prawnych; 

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny 

przystępuje do Akcji; 

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, 

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również 

regulaminu Facebook; 

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 

uczestnictwem w Akcji; 

f) uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne. 

 

III. Beneficjent Akcji – osoba otrzymująca paczkę 

 

1. Beneficjentem Akcji może być mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego, będący 

pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, 

który zaakceptował Regulamin i spełnia warunki uczestnictwa określone w punkcie 

IV poz. 8. (dalej: „Beneficjent”). 

2. Beneficjent oświadcza, że:  

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności 

prawnych; 

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny 

przystępuje do Akcji; 

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, 

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również 

regulaminu Facebook; 

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 

uczestnictwem w Akcji; 

f) uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne. 

 

 

 

 



IV. Zasady uczestnictwa w Akcji 

 

1. Zadaniem Uczestnika jest zgłoszenie Beneficjenta jako osoby starszej, 

potrzebującej, spełniającej określone w Regulaminie warunki. 

2. Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem e-maila na adres: 

radiogorzow@inneko.pl lub poprzez pocztę głosową Radia Gorzów pod numerem 

telefonu 605-956-956, do 30 listopada 2022 r. do godziny 23:59. Zgłoszenia 

otrzymane po przekroczeniu terminu nie będą brały udziału w akcji. Liczy się data i 

godzina wysłania maila lub nagrania na skrzynkę głosową. 

3. Nie ma limitu zgłoszeń przesłanych przez uczestnika.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania zdjęć lub nagrań z 

realizacji akcji  na antenie Radia Gorzów, na stronach internetowych Organizatorów 

oraz na ich mediach społecznościowych. 

5. Organizatorzy dokonają weryfikacji zgłoszeń do dnia 6 grudnia 2022 r. 

6. O przyznaniu wsparcia w postaci świątecznej paczki żywnościowej decyduje 

komisja powołana przez Organizatorów, o czym niezwłocznie poinformuje wybranych 

Beneficjentów 

7. W dniach 12 – 16 grudnia 2022 r. nastąpi wręczanie paczek świątecznych. 

8. Beneficjentami akcji mogą być osoby: 

a) po ukończeniu 65 roku życia,  

b) samotnie zamieszkujące, 

c) mieszkające na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, 

d) w sposób szczególny wymagające wsparcia, 

e) istnieje możliwość zgłoszenia małżeństwa, rodzeństwa w trudnej sytuacji 

życiowej. 

9. Niezbędne informacje zawarte w zgłoszeniu to: 

a) Imię i nazwisko osoby zgłaszanej – Beneficjenta. 

b) Dokładny adres zamieszkania, (opcjonalnie numer telefonu do osoby 

zgłaszanej) –Beneficjenta. 

c) Numer telefonu zgłaszającego – Uczestnika. 

d) Krótki opis, uzasadnienie, dlaczego właśnie tę osobę zgłaszasz do udziału w 

Akcji. 
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V. Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników i Beneficjentów Akcji będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia Akcji, wyłonienia obdarowanych, ogłoszenia wyników i wydania paczki. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Uczestnicy i Beneficjenci Akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci 

imienia i nazwiska, adres zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail - podstawa prawna 

art. 6 ust. 1 lit. a ustawy o ochronie danych osobowych, 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 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

Wyłonieni Beneficjenci Akcji oraz Uczestnicy zgłaszający wyrażają zgodę na ogłoszenie 

swoich danych oraz wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku w 

formie zdjęcia na stronie internetowej Inneko Sp. z o.o. oraz Radia Gorzów, firmowych fan 

page-ach na Facebooku i innych mediach społecznościowych oraz nagrań na antenie Radia 

Gorzów - podstawa prawna art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników i Benefocjentów Akcji są Organizatorzy. 

 

3. Organizatorzy Akcji informują Uczestników Akcji oraz Beneficjentów, że ich dane osobowe 

będą przechowywane i przetwarzane w siedzibach Organizatorów, wyłącznie w związku z 

wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników i Beneficjentów 

posiada prawo do żądania od Organizatorów dostępu do danych osobowych dotyczących 

osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane będą 

zgodnie z przepisami 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. 

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych 

uniemożliwia odebranie świątecznej paczki. 

 

5. Uczestnicy oraz Beneficjenci, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do 

wiadomości Organizatorów, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatorów o ww. 

zmianie oraz podać nowe dane osobowe. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 

zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika i Beneficjenta adresu 

do korespondencji, jak również za zmianę innych danych uniemożliwiającą prawidłowe 

zawiadomienie Uczestnika i Beneficjenta lub odebranie nagrody. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2022 r. do odwołania. 

 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

3. Niniejszy Regulamin Akcji dostępny jest dla Uczestników i Beneficjentów na stronach 

internetowych Organizatorów. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, zmian Regulaminu, o czym Organizatorzy powiadomią Uczestników   

i Beneficjentów. 


