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REGULAMIN PROJEKTU 

„Czysta Polska #odTATRpoBAŁTYK” 

 
§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem projektu „Czysta Polska #odTATRpoBAŁTYK” („Projekt”) jest: Stowarzyszenie „Czysta Polska” z 
siedzibą w Krakowie, pod adresem: Plac Szczepański 8/IV piętro, 31-011 Kraków, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców 
oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000463849, 
posiadające numer NIP: 6762465120 i numer REGON: 122868161 („Organizator Projektu”). 

2. Partnerami Projektu są: (i) Sarantis Polska spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie, pod adresem: ul. Puławska 42C, 05-
500 Piaseczno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000158603, o kapitale zakładowym w pełni wpłaconym w wysokości: 56.800.000,00 zł, posiadająca numer NIP: 
5210418872 i numer REGON: 010504922, właściciel marki „Jan Niezbędny” („Jan Niezbędny”) oraz (ii) InPost spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543759, o 
kapitale zakładowym w wysokości: 116.278.450,00 zł, posiadająca numer NIP: 6793108059 i numer REGON: 
360781085, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („InPost”). 

3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Projekcie oraz jego przebiegu („Regulamin”). 
4. Projekt rozpoczyna się dnia 16 lipca 2021 roku i trwa do dnia 16 września 2021 roku (włącznie) („Czas Trwania 

Projektu”). Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Czasu Trwania Projektu. 

5. Projekt realizowany będzie za pośrednictwem InPost na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane osobowe 
Uczestników niezbędne do realizacji wysyłki do paczkomatu InPost będą udostępniane do InPost. InPost przetwarza te 
dane jak administrator, w celu realizacji wysyłki. 

 
§ 2. 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. W Projekcie może zarejestrować się maksymalnie 5000 osób („Uczestnicy”), które otrzymają do wybranego paczkomatu 
InPost pakiet do wzięcia udziału w Projekcie. Uczestnicy Projektu muszą mieć ukończony 16 rok życia. 

2. Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w Projekcie powinni: 
a. uzupełnić w Czasie Trwania Projektu formularz zgłoszeniowy swoimi danymi potrzebnymi do wzięcia udziału w 

Projekcie (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) umieszczonego na stronie 
dedykowanej Projektowi - link do formularza: www.czystapolska.org.pl; 

b. wybrać paczkomat InPost, do którego ma zostać dostarczony pakiet do wzięcia udziału w Projekcie; 
c. odebrać zamówiony pakiet do wzięcia udziału w Projekcie z wybranego paczkomatu InPost. 

3. Zasady uczestnictwa w Projekcie: 
a. warunkiem przystąpienia Uczestnika do Projektu jest uzupełnienie w Czasie Trwania Projektu formularza 

zgłoszeniowego na stronie dedykowanej Projektowi - link do formularza: www.czystapolska.org.pl; 
b. w formularzu zgłoszeniowym Uczestnik podaje swoje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres 

e-mail; 
c. w formularzu Uczestnik musi dokonać wyboru, do którego paczkomatu InPost powinien zostać dostarczony pakiet 

do wzięcia udziału w Projekcie; 
d. Uczestnik otrzymuje pakiet do wzięcia udziału w Projekcie, na który składa się: 

- 1 sztuka workoplecaka z logo Organizatora Projektu oraz Jan Niezbędny; 
- 1 rolka (10 sztuk) worków na śmieci z taśmą o pojemności 60 litrów, z linii Zielony Dom; 
- 1 opakowanie (2 sztuki) ściereczek domowych, z linii Zielony Dom; 

- 3 pary rękawiczek foliowych; 
- 1 batonik 
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- 1 sztuka ulotki na temat linii Zielony Dom. 
4. Wysyłki pakietów do wzięcia udziału w Projekcie Organizator Projektu będzie realizował w terminie 2 tygodni od dnia 

zarejestrowania się przez Uczestnika w Projekcie. W przypadku nieotrzymania przez Uczestnika pakietu do wzięcia 
udziału w Projekcie w terminie 4 tygodni od dnia zarejestrowania się w Projekcie Uczestnik powinien zgłosić ten fakt 
Organizatorowi Projektu na adres e-mail: info@czystapolska.org.pl. 

5. Udział w Projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. 
6. Łączna liczba pakietów do wzięcia udziału w Projekcie wynosi maksymalnie 5000 pakietów. Szacunkowa wartość 

pakietu to 20,00 zł. Pakiety do wzięcia udziału w Projekcie wydawane są na podstawie kolejności zgłoszeń. 

7. Uczestnik w Czasie Trwania Projektu może zarejestrować się tylko jeden raz w Projekcie i otrzymać tylko jeden pakiet 
do wzięcia udziału w Projekcie. 

8. W Projekcie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Projektu oraz najbliżsi członkowie ich rodzin tj. zstępni, 
rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

9. Reklamacje oraz pytania dotyczące Projektu Uczestnicy mogą kierować na adres e-mail: info@czystapolska.org.pl. 
10. Poprzez przystąpienie do Projektu Uczestnicy akceptują warunki i zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. 
 

§ 3. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Projektu. 
2. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, fakt ukończenia 16 roku 

życia) są przetwarzane w celu wzięcia przez Uczestnika udziału w Projekcie (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.) („RODO”)), jak 
również dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na potrzeby marketingu własnych usług i produktów, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do takiego przetwarzania, 

poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@czystapolska.org.pl. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia 
przez Uczestnika sprzeciwu. 

3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmieniania, usunięcia lub 
żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody 
na przetwarzanie, jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
§ 4. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom do wglądu w siedzibie Organizatora Projektu oraz na stronie 

www Organizatora Projektu - www.czystapolska.org.pl. 
2. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że 

nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. Zmiany niniejszego Regulaminu zostaną udostępnione Uczestnikom 
do wglądu w siedzibie Organizatora Projektu oraz na stronie www Organizatora Projektu - www.czystapolska.org.pl. 

3. Materiały reklamowe Projektu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia losowe oraz sytuacje nieprzewidziane lub wynikające 
z działania sił wyższych, których następstwa mogą utrudnić lub uniemożliwić wzięcie udziału w Projekcie, jak np. 
zagubienie przesyłki, itp. 

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w 
szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z późn. zm.). 
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