REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ VIVA!
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady dotyczące współpracy w ramach
akcji promocyjnej pod nazwą „Psiego najlepszego” (dalej „Akcja”), organizowanej przez
Illuminatio Łukasz Kierus z siedzibą w Białymstoku (15-297) pod następującym adresem:
Żelazna 9/5, posiadającą numer NIP 542-258-30-38 oraz numer REGON 052007243, nr
wpisu do ewidencji: 62348 (dalej „Organizator”)
oraz
Fundacją Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, ul. Kawęczyńska 16 lok. 39, 03772 Warszawa, REGON: 016409834, NIP: 5252191290, KRS: 0000135274, nr konta do
wpłat: 53 1500 2080 1220 8000 0100 0000 (dalej Fundacja)
2. Akcja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzona w dniach
od 15 grudnia 2017 r. do wyczerpania nakładów książki „Psiego najlepszego” Bruce’a
Camerona i/lub wygaśnięcia licencji.
3. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.
4. Wzięcie udziału w Akcji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
5. Akcja polega na kupnie książki „Psiego najlepszego” W. Bruce’a Camerona, z zysku
której Organizator przeznaczy 0,10 zł netto na rzecz Schroniska w Korabiewicach,
wspieranego przez Fundację. Organizator zobowiązuje się przeznaczyć wspomniane 0,10 zł
netto z każdego sprzedanego egzemplarza książki ((zarówno z początkowego nakładu książki
– 50 tys. egzemplarzy, jak i dodruków)
6. Celem Akcji jest wsparcie finansowe Schroniska w Korabiewicach.
7. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Akcji na stronie internetowej pod
adresem: www.psiegonajlepszego.pl oraz w siedzibie Organizatora.
II. UCZESTNICY
1. W Akcji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych (dalej Darczyńca).
III. DANE OSOBOWE DARCZYŃCÓW
1.Dane Darczyńców, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, z
późn. zm.), są przekazywane Fundacji wyłącznie w celu określonym w Regulaminie i
podlegają ochronie przewidzianej w/wym ustawą.
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja. Administrator przetwarza dane
osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z
ustawą, o której mowa w ust. 1 powyżej. Dane osobowe Darczyńców są przechowywane w
bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę

przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych
osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora.
3.Fundacja zastosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych
osobowych Darczyńców odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a
w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie niniejszym prawo do zawieszenia organizacji
Akcji oraz zakończenia Akcji przed terminem – z ważnych przyczyn, gdy będzie to
uzasadnione okolicznościami niezależnymi od woli Organizatora.
2.W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, Organizator
opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie
przepisy polskiego prawa.
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