
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SPOŁECZNYM  
„WEDEL OD SERCA. Pomagamy Innym”. 

 

 

ORGANIZATOR 
 
§ 1. Organizatorem Programu Społecznego (dalej: „Programu”) pod nazwą „WEDEL OD 

SERCA. Pomagamy Innym", zwanego dalej „Programem”, jest LOTTE Wedel sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340664 (dalej „LOTTE Wedel”). 
 
§ 2. W ramach Programu, LOTTE Wedel przeprowadza konkurs (dalej „Konkurs”) na 

podstawie niniejszego Regulaminu, który obowiązuje wszystkich jego uczestników. 
 
 
CEL KONKURSU 
 
§ 3.  Konkurs  polega  na  przygotowaniu  najlepszego  autorskiego  programu  społecznego  

(dalej:  „Projektu") przez stowarzyszenia i organizacje społeczne na rzecz 

mieszkańców dzielnicy Praga-Południe w Warszawie. 

 

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, spełniająca warunki 

określone w §6 Regulaminu. 
 
CZAS TRWANIA 

 

§ 4. Konkurs rozpoczyna się 21 czerwca 2021 o godzinie 12:00. Projekty można przesyłać 

drogą elektroniczną od dnia 21 czerwca  2021 o godzinie 12:00 do dnia 25 lipca 2021 

do godz. 23:59:59. (Szczegółowe informacje o tym, jak składać Zgłoszenia 

konkursowe znajdują się w sekcji „PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU” niniejszego 

Regulaminu).  
Autorzy zwycięskich Projektów (dalej: „Zwycięzcy”) są zobowiązani do zrealizowania 

ich do końca 2021 roku.. Rozliczenie finansowe Projektów musi się odbyć do 31 

grudnia 2021 r. 
 
 
 
 

 



 

 

KATEGORIE KONKURSOWE 

 

§ 5. Kategorie dla zgłaszanych Projektów, spójne z wartościami LOTTE Wedel, tj.:  
1. Zapewniam jakość (życia): 
- zdrowie, 
- czas wolny.  
3. Biorę odpowiedzialność:  

- środowisko,  
- ekologia.  
4. Kwestionuję Status Quo  
- edukacja. 
5. Czuję radość  
- sport i rekreacja, 
- kultura  

 
PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU 
 
§ 6. Do Konkursu mogą przystępować organizacje pozarządowe i organizacje społeczne 

działające na rzecz mieszkańców dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.  
 
 
§ 7. Aby przystąpić do Konkursu należy dokonać Zgłoszenia Konkursowego (dalej: 

„Zgłoszenia”) poprzez wypełnienie wybranego „Formularza przystąpienia do 

Programu” i przesłanie go do LOTTE Wedel w terminie określonym w §4 

Regulaminu. 
 
 
FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU 
 

w wersji elektronicznej:  
- można pobrać ze strony https://wedel.pl/o-firmie/aktualnosci lub otrzymać w 
formie pliku Word w odpowiedzi na maila wysłanego na adres csr@wedel.pl  

 
 
§ 9.  Zgłoszenia można dokonać wysyłając wypełniony i własnoręcznie podpisany i 
zeskanowany Formularz Przystąpienia do Programu drogą elektroniczną na adres: 
csr@wedel.pl. 

 
 

§ 10. Termin dokonywania Zgłoszeń upływa dnia 25 lipca 2021 o godz. 23:59:59. 

Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

 
 
OCENA PROJEKTÓW I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

 
§ 11. Wszystkie Zgłoszenia będą w terminie od 26lipca - 2 sierpnia 2021 roku oceniane 
przez Kapitułę Konkursu pod kątem merytorycznym. Przy ostatecznej ocenie Zgłoszeń i 
podejmowaniu decyzji o wyborze Zwycięzców Kapituła Konkursu będzie brała pod uwagę 
następujące kryteria: 

 
1.  skalę Projektu – liczba osób objętych pomocą w ramach Projektu,  

https://wedel.pl/o-firmie/aktualnosci
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2. długofalowość – na ile Projekt może być kontynuowany w przyszłości,  
3. wagę problemu  społecznego,  podejmowanego/rozwiązywanego przez Projekt  
4. wiarygodność kosztorysu – na ile założony kosztorys jest realny przy skali Projektu 
5. uwzględnienie aktualnej sytuacji społecznej i problemów wynikających z pandemii 
6. dopasowanie Projektu do jednej, maksymalnie dwóch z „5 wartości firmy LOTTE 

Wedel” wymienionych w paragrafie 5 sekcji „KATEGORIE KONKURSOWE” 
 
  
§12. Kapituła Konkursu składa się z 3 (trzech) osób: 1 (jednego) reprezentanta Zarządu 
LOTTE Wedel oraz 2 (dwóch) reprezentantów Działu Komunikacji Korporacyjnej LOTTE 
Wedel. 
  
§13. Kapituła Programu ma prawo do weryfikacji przedstawionych przez Uczestników 
kosztorysów i przyznania środków tylko na część skalkulowanych kosztów w ramach 
zwycięskich Projektów. 
  
§14. Decyzja o wyborze Zwycięzców i wysokości środków przyznanych poszczególnym 
Projektom, o której mowa w §11 i 13 niniejszego Regulaminu jest ostateczna. 
 

 

WYBÓR ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW 

 
§ 15. Na podstawie ostatecznej decyzji Kapituły Konkursu, , LOTTE Wedel w terminie do 
dnia 10 sierpnia 2021 r. ogłosi listę Zwycięzców  wraz z określeniem wysokości 
środków pieniężnych przyznanych na  zwycięskie Projekty. .Od decyzji o wyborze 
Zwycięzców i wysokości przyznanych środków pieniężnych nie przysługuje odwołanie.  
 

 

NAGRODY 

 

§ 16. Nagrodami w danej edycji Konkursu przeprowadzonego w Programie „Wedel Od 

Serca. Pomagamy Innym” są środki pieniężne na realizację Projektów („Nagrody”) 

przekazane na rachunek bankowy Zwycięzcy na podstawie umowy darowizny 

zawartej pomiędzy LOTTE Wedel a Zwycięzcą. 
 
§ 17 Zwycięzcom przyznane zostaną Nagrody, których łączna pula nie przekracza 50.000 

PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych), a wartość Nagrody (jednorazowego 

dofinansowania) dla każdego Zwycięzcy nie przekroczy 10.000  PLN (dziesięciu 

tysięcy złotych). 
 
 

 
PRZEKAZANIE ŚRODKÓW NA INICJATYWĘ 

 

§ 18. Zwycięzcy będą mogli dysponować przyznaną kwotą Nagrody wyłącznie w sposób 

zgodny z zaplanowanym i przedstawionym w Projekcie budżetem. 

 

LOTTE Wedel ma prawo do żądania od Zwycięzców przedstawienia sprawozdania 

ze sposobu wydatkowania środków pieniężnych przyznanych w Konkursie zgodnie z 



 

 

kosztorysem Projektu wraz z dowodami księgowymi potwierdzającymi poniesienie 

wydatków (np. faktury VAT, rachunki, noty księgowe). 
 
 
ROZLICZENIE 

 

§ 19 Zwycięzcy są zobowiązani do przeprowadzenia Projektu do 31 grudnia 2021 roku. Jego 
rozliczenie finansowe musi nastąpić do 31 grudnia 2021 roku. 

 
§ 20. Zwycięzcy są zobowiązani do rozliczenia kwoty przekazanej w formie darowizny, o 

której mowa w §16-17 powyżej, w formie kopii faktur na kwotę odpowiadającą 

wartości darowizny. Do faktur należy dołączyć raport (fotograficzny, filmowy, opinie 

etc.), obejmujący wykonane czynności, poniesione koszty, zdjęcia dokumentujące 

wydarzenie (w formie cyfrowej). 
 
§ 21. Zwycięzcy, od momentu startu realizacji Projektu są zobowiązani dostarczyć LOTTE 

Wedel, na adres csr@wedel.pl,  2-3 pakiety materiałów wizualnych informujących o 

postępach prac (raport fotograficzny/raport wideo, Krótki opis), na potrzeby  
komunikacji wewnętrznej LOTTE Wedel (e-tygodnik / magazyn „Temperówka”), oraz 
promocji zewnętrznej Konkursu (w tym w mediach społecznościowych LOTTE 

Wedel).. Wszystkie osoby znajdujące się na przekazanych zdjęciach muszą wyrazić 
zgodę na wykorzystanie wizerunku przez LOTTE Wedel. Składając raport Zwycięzcy 
potwierdzają, że zdjęcia dołączone do sprawozdania mogą być wykorzystane przez 
LOTTE Wedel. 

 
§ 23. Zwycięzcy Nagród , odpowiadają w pełnym zakresie za realizację i rozliczenie danego 

Projektu. 
 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
§ 24 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku organizacją Konkursu 

jest LOTTE Wedel z siedzibą w Warszawie (03-801), przy ul. Zamoyskiego 28/30.  
§ 25. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu 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). 

§ 27. Dane osobowe personelu  (pracowników/współpracowników) i reprezentantów 
Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia, w 
celach komunikacyjnych dotyczących Konkursu (komunikacja wewnętrzna i 
zewnętrzna nt. Konkursu w kanałach LOTTE Wedel, w tym kanałach w mediach 
społecznościowych), a także w celach podatkowych związanych w rozliczeniem 
Konkursu (dotyczy Zwycięzców Konkursu) – jeżeli występują obowiązki podatkowe. 

§  28. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 
w Konkursie.   

§ 29. W sprawach dotyczących danych osobowych z Administratorem można skontaktować 
się za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@wedel.pl.  
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§ 30. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula 
informacyjna) stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Uczestnik Konkursu 
zobowiązany jest do zapoznania  z treścią klauzuli informacyjnej członków swojego 
personelu (pracowników/współpracowników) oraz reprezentantów działających w 
imieniu Uczestnika w Konkursie. 

 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.06.2021 roku. Wszelkie kwestie nieuregulowane tym 

dokumentem rozstrzyga Kapituła Konkursowa oraz obowiązujące przepisy prawa. 

 
 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Wedel od 
Serca. Pomagamy Innym” 
 

Wniosek o przyznanie darowizny 

na realizację projektu w ramach 

programu „Wedel od Serca. Pomagamy innym” 

 

I. Informacje o Realizatorze projektu 

1. Nazwa organizacji wnioskującej o wsparcie projektu wraz z adresem strony www (jeśli istnieje) 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

2. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej  

Wybierz z zespołu jedną osobę, która będzie liderem projektu i z którą będziemy mogli się kontaktować. 

 Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

   

3. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej 

e-mail, nr telefonu  

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

II. Informacje o projekcie 
1. Tytuł projektu  

Tu wpisz tytuł Waszego działania.   

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

2. Opis i cel projektu  

Opisz, na czym polega Wasz projekt i jakie działania planujecie.  Co jest jego największą zaletą? Dlaczego chcecie go zrealizować?  

 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 



 

 

 

 

3. Termin i miejsce realizacji projektu 

Wpisz daty, określające od kiedy i do kiedy będzie oraz w jakim miejscu będzie realizowany projekt. 

!   Pamiętaj, że realizacja i rozliczenie projektu powinno nastąpić przed końcem roku 2021. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

4. Znaczenie proponowanego projektu dla mieszkańców dzielnicy Praga-Południe. Kto będzie odbiorcą 

projektu?  

Napisz, dlaczego to działanie jest potrzebne? Dla kogo/do jakiej społeczności jest adresowane? Jaka będzie szacunkowa liczba 

odbiorców projektu? 

 

 

 

5. W jaką kategorię konkursową wpisuje się Wasz projekt? 

6. W jaki sposób Wedel może być promowany w ramach projektu? 

 

 

 

  

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

☐ Ekologia 

☐ Kultura i sztuka 

☐ Sport 

☐ Pomoc społeczna 

☐ Edukacja 

☐ Inne…Wpisz jakie? 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 



 

 

III. Wsparcie finansowe projektu 

Opisz wydatki niezbędne do realizacji projektu (wymień niezbędne materiały, usługi, narzędzia, ich liczbę, jednostkę miary – czyli 

sztuki, kilogramy, liczbę roboczogodzin itd., cenę za daną jednostkę miary oraz wartość dla całego wydatku).  

Lp. Rodzaj wydatku Liczba Jednostka 

miary 

Cena 

jednostkowa 

Wartość 

1 Kliknij lub naciśnij tutaj, aby 

wprowadzić tekst. 

Kliknij lub 

naciśnij 

tutaj, aby 

wprowadzić 

tekst. 

Kliknij lub 

naciśnij 

tutaj, aby 

wprowadzić 

tekst. 

Kliknij lub 

naciśnij 

tutaj, aby 

wprowad

zić tekst. 

Kliknij lub 

naciśnij 

tutaj, aby 

wprowadzi

ć tekst. 

2 Kliknij lub naciśnij tutaj, aby 

wprowadzić tekst. 

Kliknij lub 

naciśnij 

tutaj, aby 

wprowadzić 

tekst. 

Kliknij lub 

naciśnij 

tutaj, aby 

wprowadzić 

tekst. 

Kliknij lub 

naciśnij 

tutaj, aby 

wprowadzić 

tekst. 

Kliknij lub 

naciśnij 

tutaj, aby 

wprowadzi

ć tekst. 

3 Kliknij lub naciśnij tutaj, aby 

wprowadzić tekst. 

Kliknij lub 

naciśnij 

tutaj, aby 

wprowadzić 

tekst. 

Kliknij lub 

naciśnij 

tutaj, aby 

wprowadzić 

tekst. 

Kliknij lub 

naciśnij 

tutaj, aby 

wprowadzić 

tekst. 

Kliknij lub 

naciśnij 

tutaj, aby 

wprowadzi

ć tekst. 

Uwaga! Wsparcie finansowe nie może być przeznaczone na koszty osobowe takie jak wynagrodzenia czy honoraria, opłatę czynszu 

lub zaległych rachunków. 

 

Wnioskowana kwota dotacji w zł  
Maksymalna kwota, jaką możesz uzyskać w konkursie, to 10000 zł. 

 

 

 

Złożenie niniejszego Formularza jest równoznaczne: 

• ze zgłoszeniem się do konkursu 

• z przeczytaniem i zaakceptowaniem Regulaminu konkursowego 

• z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  

• z oświadczeniem o dobrowolnym podaniu danych osobowych.  

• z obowiązkiem rozliczenia się z otrzymanego dofinansowania – przedstawieniem faktur, 

dokumentacji fotograficznej i opisowej. 

 

Czytelny podpis Lidera zespołu:  

 

 

 

Podpisany i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami wyślij na adres mailowy Organizatora: 

csr@wedel.pl  

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Wedel od Serca. Pomagamy Innym” 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
ADMINISTRATOR DANYCH 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest LOTTE Wedel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. 
Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa, KRS 0000340664, (dalej jako Administrator).  Z Administratorem można 
się skontaktować pod numerem telefonu: (22) 670 77 00 i adresem email: dane.osobowe@wedel.pl oraz w 
siedzibie Administratora. 
 
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, zajmowane stanowisko (funkcja), oraz w 
niektórych wypadkach adres poczty elektronicznej lub numer telefonu albo inne dane teleadresowe niezbędne do 
komunikacji elektronicznej zostały przekazane Administratorowi przez Uczestnika Konkursu „Wedel od Serca. 
Pomagamy Innym” (dalej jako Podmiot Reprezentowany).  
 
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzania oraz rozliczenia Konkursu 
„Wedel od Serca. Pomagamy Innym” (dalej jako „Konkurs”) przez Administratora,  a także w celach 
komunikacyjnych (komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna nt. Konkursu w kanałach LOTTE Wedel, w tym 
kanałach w mediach społecznościowych). a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasze prawnie 
uzasadnione interesy to:  

1. podjęcie działań dążących do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, którego uczestnikiem będzie 

Podmiot Reprezentowany, który Pani/Pan reprezentuje lub który wyznaczył Panią/Pana jako osobę do 

kontaktu w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności w celu przygotowania Projektu w ramach 

Konkursu, a w przypadku wyboru Podmiotu Reprezentowanego jako Zwycięzcy Konkursu i zawarcia 

umowy darowizny - również w celu rozliczenia przyznanej w Konkursie Nagrody i bieżącego kontaktu – 

dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji i rozliczenia Projektu w Konkursie, w 

związku z którą jest Pani/Pan osobą do kontaktu lub reprezentantem;  

2. ustalenie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi powstać lub wyniknąć z 

faktu działań zmierzających do udziału w Konkursie, a w przypadku wyboru Podmiotu 

Reprezentowanego jako Zwycięzcy Konkursu i zawarcia umowy darowizny również wynikających z 

realizacji tej umowy – dane będą przetwarzane, aż do czasu przedawnienia tych roszczeń 

(przewidzianego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego);  

3. prowadzenie działań z zakresu marketingu bezpośredniego, w tym marketingu produktów i usług 

własnych Administratora, których adresatem jest Podmiot Reprezentowany, przy czym dystrybucja 

informacji handlowych może wymagać wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie materiałów 

marketingowych na Pani/Pana adres e-mail, na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne - do czasu wycofania zgody.     

ODBIORCY 

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (np. 
hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na 
podstawie przepisów prawa (np. policja). Państwa dane mogą być również udostępniane notariuszom, 
kancelariom prawnym, podatkowym i innym, których usługi są niezbędne dla realizacji procesu sprzedaży. 
 
 
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a w niektórych przypadkach również 
prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy 
RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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