
 

REGULAMIN  

udziału w akcji #jestnaswiecej  

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Organizatorem akcji społecznej pod nazwą „#jestnaswiecej” (dalej „Akcja”) jest 

Fundacja Orange, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa  

2. Akcja jest działaniem społecznym. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem 

hejtu i obraźliwych komentarzy w internecie oraz edukacja młodzieży w zakresie 

reagowania na hejt w internecie. 

3. Symbolem Akcji jest jedna pomarańczowa sznurówka wpleciona w but jako 

sprzeciw wobec hejtu  

4. Wszelkie informacje o Akcji można znaleźć na stronie www.jestnaswiecej.pl oraz 

stronie www.fundacja.orange.pl  

 

§ 2. UDZIAŁ W AKCJI  

 

1. Uczestnikiem Akcji może być każdy zainteresowany, kto poprowadzi zajęcia dla  

grupy młodzieży (minimum 20 osób) w wieku 13-18 lat (dalej „Odbiorcy Akcji”).  

2. Akcja może być przeprowadzona w ramach działania szkoły, świetlicy 

środowiskowej, stowarzyszenia, fundacji, jednostki opiekuńczo-wychowawczej, 

Pracowni Orange, organizacji harcerskiej, a także w ramach działania wszelkich 

innych grup zrzeszających młodzież  -mających charakter zarówno formalny, jak i 

nieformalny.  

3. Rejestracja uczestnictwa w Akcji odbywa się poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego na stronie www.fundacja.orange.pl.  

4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, Uczestnik Akcji pobiera scenariusz zajęć i 

zamawia sznurówki do rozdania Odbiorcom Akcji.  

5. Uczestnik Akcji powinien zamówić liczbę sznurówek odpowiadającą 

przewidywanej liczbie Odbiorców Akcji, z dokładnością do 10 osób.  

6. Uczestnik Akcji zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia na temat hejtu dla 

Odbiorców Akcji według scenariusza przygotowanego przez Organizatora.  

7. Scenariusz jest bezpłatny, dostępny na stronie www.fundacja.orange.pl – do 

pobrania obok formularza zgłoszeniowego do akcji.   



8. Organizator przesyła uczestnikowi Akcji nieodpłatny pakiet sznurówek wraz z 

plakatem w liczbie zadeklarowanej przez uczestnika w formularzu  

9. Uczestnik Akcji przekazuje Odbiorcom akcji informacje oraz sznurówki, zgodnie z 

instrukcjami zawartymi w scenariuszu lekcji.  

10. Przed przystąpieniem do Akcji uczestnik akceptuje Regulamin poprzez znaczenie 

odpowiedniego checkboxa przez co wyraża zgodę na wynikające z tego 

Regulaminy warunki realizacji Akcji.  

 

§ 3. DANE OSOBOWE  

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Akcji zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym jest Organizator.  

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wzięcia udziału w akcji na  

zasadach wynikających z Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).  

3. Ponadto dane osobowe Uczestnika Akcji mogą być przetwarzane w celu 

wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, którym jest 

obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z udziałem uczestnika w 

Akcji (art. 6  ust. 1 lit f) RODO).  

4. Dane osobowe Uczestnika Akcji będą ujawnione podmiotom świadczącym na 

rzecz Organizatora usługi magazynowania i wysyłki sznurówek tj. Traffica – 

Geneja, Sierański Spółka jawna z siedzibą w Warszawie oraz usługi 

administrowania stroną internetową www.fundacja.orange.pl tj. No Input Signal 

sp.z.o.o. z siedzibą w Sierpcu. 

5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas trwania Akcji, a po 

zakończeniu mogą być przechowywane przez okres przedawnienia 

ewentualnych roszczeń związanych z udziałem uczestnika w Akcji.  

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie 

niemożnością przesłania plakatów i sznurówek - symbolu Akcji.  

7. Uczestnik Akcji ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do  

przenoszenia danych.  

8. Uczestnik Akcji ma prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego 

szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie 

uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).  

9. Uczestnikowi Akcji przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193).  

10. Szczegółowe informacje na temat przysługujących Uczestnikowi Akcji praw są 

dostępne w Polityce Prywatności Fundacji Orange.  

11. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych 

Organizatora pisząc na jego adres korespondencyjny lub wysyłając wiadomość 

http://www.fundacja.orange.pl/


na adres poczty elektronicznej: dpofundacja@orange.com.  

 

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia akcji, tj. 21.03.2019 i 

obowiązuje do zakończenia Akcji. . Organizator w każdym momencie może 

podjąć decyzję o zakończeniu Akcji, w szczególności w przypadku wyczerpania 

zapasu sznurówek.  

2. Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny.  

3. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie www.fundacja.orange.pl  

4. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo 

polskie.  

5. Wszelkie reklamacje dotyczące udziały w Akcji powinny być składane drogą 

mailową na adres fundacja@orange.com  

6. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją postanowień 

Regulaminu rozwiązywane będą w sposób polubowny. 

7. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany 

Regulaminu będą ogłoszone w ten sam sposób co ogłoszenie regulaminu.  

8. Aktualna wersja Regulaminu została przyjęta i obowiązuje od dnia …. 2021 roku 


