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REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA  
INICJATYW LOKALNYCH 

„SĄSIEDZKA MOC” 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady realizacji programu 
wsparcia inicjatyw lokalnych prowadzonego pod nazwą „Sąsiedzka Moc”  
(dalej: „Program”), tj. w szczególności określa zasady uczestnictwa w 
Programie, wyboru inicjatyw lokalnych oraz zasady wsparcia inicjatyw ze 
środków finansowych przekazywanych w ramach Programu, jak również 
obowiązki związane z uczestnictwem w Programie. 

 
2. Organizatorami Programu są Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Motańcu, Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w 
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000020322, NIP: 8521021463, REGON: 810766672, wysokość 
kapitału zakładowego: 500.000.000,00 zł oraz Netto Indygo Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motańcu, Motaniec 73-108 
Kobylanka 73-108, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzone przez Sąd 
Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000016108, NIP: 5261037737, 
REGON: 011270099, wysokość kapitału zakładowego: 5.080.611.500,00 zł 
(dalej: „Organizatorzy”). 

 
3. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące w 

Polsce, osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadające siedzibę w 
Polsce, w szczególności organizacje pozarządowe, które na podstawie ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
uzyskały status organizacji pożytku publicznego oraz nieposiadające tego 
statusu fundacje i stowarzyszenia, jak również nieformalne grupy lokalnych 
społeczników reprezentowane przez pełnoletnie osoby fizyczne, które 
uczestniczą lub zamierzają uczestniczyć w rozwoju lokalnych społeczności 
(dalej: „Uczestnik”). Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zapoznanie 
się z Regulaminem i przestrzeganie jego postanowień. Uczestnictwo w 
Programie jest dobrowolne. 
 

4. Program jest organizowany przez Organizatorów z uwagi na chęć uczestniczenia 
w życiu lokalnych społeczności skupionych w sąsiedztwie sklepów należących 
do Organizatorów oraz wsparcia ich rozwoju. W ramach Programu, 
Organizatorzy zamierzają wspierać finansowo prospołeczne inicjatywy lokalne, 
które w ich ocenie, wniosą istotną wartość dodaną do funkcjonujących 
społeczności. 

 
5. Program będzie polegać na finansowaniu inicjatyw lokalnych, mających na celu 

rozwój lokalnych społeczności skupionych w sąsiedztwie sklepów należących do 
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Organizatorów, w jednym z wybranych obszarów: (i) ekologia, (ii) sport i 
rekreacja, (iii) seniorzy, (iv) dzieci i młodzież, (v) lokalna społeczność oraz (vi) 
zwierzęta (dalej: „Inicjatywy”) i których realizacja nie przekroczy 
każdorazowo kwoty 10.000,00 PLN (dalej: „Środki”), z tym zastrzeżeniem, iż 
w stosunku do 5 odpowiednio umotywowanych Inicjatyw możliwe będzie 
zwiększenie kwoty Środków do 30.000,00 PLN. Inicjatywy będą mogły być 
przedstawiane przez Uczestników, w ramach Programu, poprzez przygotowaną 
przez Organizatorów stronę internetową, prowadzoną pod adresem: 
www.sasiedzkamoc.netto.pl (dalej: „Strona Internetowa”). 

 
6. Program prowadzony będzie przez Organizatorów na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
 

ZGŁASZANIE INICJATYW DO PROGRAMU 
 

7. Zgłoszenie Inicjatyw następować będzie poprzez przesłanie przez pełnoletnią 
osobę zgłaszającą Uczestnika, wypełnionego wniosku stanowiącego formularz 
elektroniczny przygotowany przez Organizatora, za pośrednictwem Strony 
Internetowej (dalej: „Wniosek”). Każdy Uczestnik może złożyć maksymalnie 5 
Wniosków, zawierających propozycję Inicjatywy w ramach Programu, z tym 
zastrzeżeniem, iż każdorazowo w przypadku złożenia więcej niż jednego 
Wniosku przez Uczestnika, przedstawiciele Organizatorów wybiorą spośród nich 
tylko jeden Wniosek, który będzie mógł wziąć udział w Programie, pozostałe zaś 
zostaną pominięte. 
 

8. Osoba zgłaszająca Uczestnika zobowiązana będzie, w szczególności, do 
przedstawienia we Wniosku, prawdziwych informacji dotyczących jego danych 
osobowych i danych Uczestnika oraz opisu Inicjatywy, w szczególności nazwy 
Inicjatywy, miejscowości realizacji Inicjatywy, obszaru którego dotyczy 
Inicjatywa wraz ze wskazaniem sklepu Organizatorów, w którym ma odbyć się 
głosowanie, uzasadnienia Inicjatywy oraz całkowitych kosztów i terminu jej 
realizacji. 

 
9. Po dokonaniu prawidłowego i pełnego zgłoszenia Wniosku za pośrednictwem 

Strony Internetowej przez osobę zgłaszającą Uczestnika, na adres mailowy 
podany we Wniosku, zostanie przesłane potwierdzenie otrzymania Wniosku 
przez Organizatorów. 
 

10. Wnioski zgłaszać można od dnia 26 września 2022 roku do 31 października 2022 
roku. Wnioski składane po wskazanym terminie nie będą uczestniczyć w 
Programie. 
 

WYBÓR INICJATYW PRZEDSTAWIANYCH DO GŁOSOWANIA 
 

11. Poprawnie zgłoszone przez osoby zgłaszające Uczestników Inicjatywy, mogą 
być przeanalizowane i rozpatrzone przez przedstawicieli Organizatorów  
(dalej: „Komisja”), obradujących na cotygodniowych posiedzeniach  
(dalej: „Posiedzenia”). W ramach Posiedzeń dokonywana będzie wstępna 
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selekcja Wniosków pod kątem formalnym, merytorycznym oraz finansowym, 
celem usunięcia Inicjatyw niespełniających założeń Programu oraz wyboru 
Inicjatyw, które zostaną przedstawione pod głosowanie w wybranych sklepach 
Organizatorów (dalej: „Sklepy”). 

 
12. Uczestnik, którego Inicjatywa została wybrana na Posiedzeniu przez Komisję, 

poinformowany zostanie mailowo lub telefonicznie o dokonanym wyborze przez 
Organizatorów, w terminie do 10 listopada 2022 roku. 

 
13. Inicjatywy, które zostały wybrane na Posiedzeniach, zostaną następnie 

przedstawione do głosowania w wybranych Sklepach (dalej: „Głosowania”). 
W wyniku Głosowań zostaną wybrane Inicjatywy, które po poddaniu ich 
ostatecznej weryfikacji przez Komisję, uzyskać mogą wsparcie finansowe 
Organizatorów w postaci Środków. 

 
14. Organizatorzy rozdzielą Sklepy na nie więcej niż 50 regionów wyborczych (dalej: 

„Region”). W skład każdego Regionu wchodzić będzie od 1 do 3 Sklepów.  Listę 
Sklepów biorących udział w Głosowaniu, wraz z podziałem na Regiony, 
Organizatorzy opublikują na Stronie Internetowej, po zakończeniu Posiedzeń, 
tj. w terminie najpóźniej do 28 listopada 2022 roku.  

 
15. Organizatorzy przypiszą Inicjatywy do danego Regionu na potrzeby Głosowania. 

Dana Inicjatywa może być przedmiotem Głosowania wyłącznie w jednym 
Regionie.  

 
16. Wyjątkiem od powyższej zasady są Inicjatywy, które: 

 

16.1. zostały zgłoszone jako jedyne Inicjatywy w danym Regionie; 
 

16.2. zostały ocenione przez Komisję na Posiedzeniu jako szczególnie istotne 
dla danej społeczności lokalnej i których realizacja z tego względu będzie 
dla Komisji priorytetowa; 
 
- w takim przypadku nie podlegają one Głosowaniu i pozostają przy 
Komisji, oczekując na wynik Głosowań nad Inicjatywami w pozostałych 
Regionach, po zakończeniu których, zostaną poddane ostatecznej 
weryfikacji przez Komisję, a następnie uzyskać mogą wsparcie finansowe 
Organizatorów w postaci Środków. 

 
GŁOSOWANIA LOKALNE NAD INICJATYWAMI 

 
17. Głosowania w Sklepach będą przebiegać w ten sposób, iż klienci dokonujący 

zakupów w Sklepach (dalej: „Klienci”) oddawać będą głosy na jedną z 
minimalnie dwóch, a maksymalnie pięciu Inicjatyw wybranych na Posiedzeniach 
i przedstawionych w danym Sklepie pod głosowanie. 

 
18. Ważne głosy na Inicjatywę oddawać można jedynie przy pomocy 

przygotowanych przez Organizatorów kart do głosowania, które wydawane 
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będą Klientom przez kasjera w Sklepach, po dokonaniu przez nich 
jednorazowych zakupów (tj. w ramach jednej transakcji dokumentowanej 
jednym paragonem) za kwotę minimum 50,00 PLN, w jednym ze Sklepów 
uczestniczących w Programie (dalej: „Karta do głosowania”), przy czym 
każdorazowo dokonanie zakupów w Sklepie uprawnia do otrzymania tylko 
jednej Karty do głosowania, uprawniającej do oddania jednego ważnego głosu 
na wybraną Inicjatywę.  
 

19. Z Programu całkowicie wyłączone są następujące produkty (dalej: „Produkty 
Wyłączone”): 
 

19.1. wyroby tytoniowe, w rozumieniu art. 2 pkt 48 ustawy z dnia 9 listopada 
        1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 
        wyrobów tytoniowych; 
 
19.2. napoje alkoholowe, w tym piwa, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 
        26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
        alkoholizmowi;  
 
19.3. preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w rozumieniu art. 3 ust. 
        3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 
        żywienia; 
 
19.4. produkty lecznicze, w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 
        2001 r. Prawo farmaceutyczne; 
 
19.5. doładowania do telefonów. 
 

20. Wartość Produktów Wyłączonych nie wlicza się do kwoty, o której mowa w pkt 
18 – wartość Produktów Wyłączonych zostanie odjęta od łącznej wartości 
zakupionych produktów przez Klienta i dopiero wówczas zaktualizować się może 
podstawa do otrzymania Karty do głosowania. 
 

21. Każdorazowo otrzymanie przez Klienta Karty do głosowania, na podstawie 
paragonu, zostanie potwierdzone przez kasjera w Sklepie, który umieści na 
przedstawionym paragonie odpowiednie potwierdzenie przy pomocy pieczątki. 

 
22. Celem oddania ważnego głosu na Inicjatywę, wypełnioną Kartę do głosowania 

należy wrzucić do urny przygotowanej przez Organizatorów, umieszczonej w 
Sklepie uczestniczącym w Programie. 

 
23. Głosowania w Sklepach trwać będą w wyznaczonym okresie tj. od 28 listopada 

do 31 grudnia 2022 roku (dalej: „Okres Głosowania”). 
 
24. Organizatorzy zastrzegają, że Karty do głosowania, które zostały wrzucone do 

urny, a które: 
 

24.1. zawierają więcej niż jedno oznaczenie dokonania wyboru Inicjatywy;  
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24.2. zawierają oznaczenie dokonania wyboru Inicjatywy, które jest 

niejednoznaczne i nie pozwala na ustalenie, która Inicjatywa została 
wybrana; 

 
24.3. zawierają oznaczenie dokonania wyboru Inicjatywy, która nie jest 

przedmiotem głosowania w danym Regionie; 
 

24.4. nie zawierają oznaczenia dokonania wyboru Inicjatywy; 
 

- uznaje się za nieważne i nie podlegają one zliczeniu w ramach 
Głosowania, po zakończeniu Okresu Głosowania. 

 
25. Celem przybliżenia Klientom założeń Inicjatyw, które mają być przedmiotem 

Głosowania, Organizatorzy zapewnią ich krótki opis na Stronie Internetowej jak 
i na samej Karcie do głosowania. Dodatkowe informacje na temat Inicjatyw 
mogą być również umieszczone na przygotowanych przez Organizatorów 
plakatach w Sklepach. 

 
WYBÓR INICJATYW 

 
26. Po upływie Okresu Głosowania, Organizatorzy dokonają przeliczenia oddanych 

głosów na Kartach do głosowania w danym Sklepie uczestniczącym w 
Programie, a następnie zsumują wyniki Głosowania w danym Regionie. 
Inicjatywa, która uzyska najwyższą ilość głosów w przeprowadzanych 
Głosowaniach w danym Regionie, wygrywa Głosowanie w danym Regionie i 
zostaje przedstawiona Komisji. 
 

27. Komisja w terminie do 30 stycznia 2023 roku, po otrzymaniu informacji na temat 
wszystkich Inicjatyw, które wygrały Głosowania w Regionach, zbierze się na 
ostatnim posiedzeniu, na którym zweryfikuje i potwierdzi, które Inicjatywy 
spośród tych, które wygrały Głosowania w Regionach, mogą ostatecznie 
otrzymać Środki (dalej: „Wybrane Inicjatywy”). Na ostatnim posiedzeniu, 
Komisja zdecyduje również, które spośród Wybranych Inicjatyw otrzymają 
Środki w zwiększonej kwocie 30.000,00 PLN. 

 
28. Po zakończeniu ostatniego posiedzenia Komisji, Organizatorzy na Stronie 

Internetowej umieszczą informacje na temat wszystkich Wybranych Inicjatyw 
oraz w terminie 7 dni roboczych poinformują mailowo lub telefonicznie 
Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia Wybranych Inicjatywy, o wyborze 
dokonanym przez Komisję. 

 
29. Następnie w terminie 10 dni roboczych, Organizatorzy przedstawią 

Uczestnikom, którzy dokonali zgłoszenia Wybranych Inicjatyw, przygotowane 
propozycje umów na podstawie których zostaną przekazane Środki (dalej: 
„Umowy”). Organizatorzy wskazują, iż Umowy stanowić będą, co do zasady, 
umowy darowizny środków pieniężnych, z tym wyjątkiem, iż w przypadku 
dokonania zgodnych ustaleń między Organizatorami i Uczestnikiem, możliwe 
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będzie zawarcie w ich miejsce, umów sponsoringu, których warunki 
każdorazowo będą ustalane przez Organizatorów z Uczestnikiem. 

 
30. Każdorazowo akceptacja warunków Umów, w tym w szczególności obowiązków 

związanych z raportowaniem wydatków i ich podpisanie przez Uczestników bądź 
ich uprawnione organy, stanowić będzie podstawę zawarcia Umów i przekazania 
Środków.  

 
31. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie przedstawienia z ważnych 

powodów Umów na rzecz wybranych Uczestników, pomimo poinformowania 
Uczestników o dokonanym wyborze Inicjatywy dokonanym przez Komisję, jak 
również do odmowy zawarcia Umowy z danym Uczestnikiem z ważnych 
powodów. Poprzez ważne powody Organizatorzy rozumieją m.in.: 
 

31.1. uzasadnione wątpliwości co do Uczestnika lub co do osób fizycznych 
działających na rzecz Uczestnika niebędącego osobą fizyczną, jego 
możliwości wywiązania się z Umowy, jego możliwości realizacji Inicjatywy 
lub wykonania zasad raportowania wydatków; 

 
31.2. zdarzenia zewnętrzne lub wewnętrzne, które pozbawiają Inicjatywę 

możliwości skutecznego realizowania celów wskazanych w punkcie 5. 
powyżej, lub znacząco te możliwości ograniczają; 

 
31.3. ujawnienie informacji o Uczestniku lub osobach fizycznych działających 

na rzecz Uczestnika niebędącego osobą fizyczną, lub ujawnienie 
informacji o Inicjatywie mogących – w razie zawarcia Umowy - godzić w 
dobre imię lub renomę Organizatorów lub Programu; 

 
31.4. możliwość naruszenia przez Organizatorów prawa w razie zawarcia 

Umowy z Uczestnikiem. 
 

PRZEKAZANIE ŚRODKÓW 
 

32. W ramach Programu, Organizatorzy zamierzają przekazać na rzecz Uczestników 
łącznie 50 Środków, których łączna wysokość wyniesie do 600.000,00 PLN (z 
czego maksymalnie 5 Środków w zwiększonej wysokości 30.000,00 PLN każdy, 
pozostałe zaś Środki o wartości 10.000,00 PLN każdy), jednakże Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do zmniejszenia łącznej kwoty Środków lub ilości 
Środków, jeśli do Programu nie zostanie zgłoszonych wystarczająca liczba 
Inicjatyw spełniających założenia Programu lub jeśli spośród zgłoszonych 
Inicjatyw spełniających założenia Programu nie zostanie wybrana wystarczająca 
ich liczba na Posiedzeniach oraz Głosowaniach, w tym jeśli Organizatorzy 
wybiorą mniej niż 50 Wybranych Inicjatyw, lub wśród Wybranych Inicjatyw nie 
będzie 5 Inicjatyw w stosunku do których Komisja podejmie decyzję o 
przyznaniu Środków w zwiększonej wysokości 30.000 PLN lub nie dojdzie do 
zawarcia Umów. W takim przypadku, zamiast zmniejszania łącznej kwoty 
Środków lub ilości Środków, Organizatorzy, wedle swego wyboru, mogą również 
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przeznaczyć niewykorzystane środki na inne Wybrane Inicjatywy lub zwiększyć 
ilość Wybranych Inicjatyw. 
 

33. Przekazanie Środków nastąpi w drodze przelewu na rachunek Uczestnika 
wskazany w zawartej z Uczestnikiem Umowie (dalej: „Przelew”), po uprzednim 
zawarciu Umowy oraz wstępnym kontakcie telefonicznym lub mailowym z 
Uczestnikiem lub osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika, 
dokonanym przez jednego z Organizatorów. W ramach wstępnego kontaktu, 
Organizator uprawniony będzie, w szczególności do żądania potwierdzenia 
tożsamości osoby zgłaszającej Uczestnika lub Uczestnika, bądź umocowania 
osoby reprezentującej Uczestnika, w sposób uzgodniony z wymienionymi 
podmiotami.  

 
OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE 

 
34. Uczestnik, który w ramach Programu, uzyska Środki na realizację zgłoszonej 

przez siebie Wybranej Inicjatywy, zobowiązany będzie do wykorzystania 
Środków wyłącznie w celu rozwoju lokalnych społeczności w wybranym przez 
siebie obszarze, poprzez realizację Wybranej Inicjatywy i zgodnie z celem bądź 
celami wskazanymi w złożonym Wniosku. 

 
35. Uczestnik, który w ramach Programu, uzyska Środki na realizację 

przedstawionej przez siebie Wybranej Inicjatywy, zobowiązany będzie również 
do przedstawienia Organizatorom raportów za pomocą poczty email 
sasiedzkamoc@netto.pl, zawierających podsumowanie dokonanych wydatków i 
podjętych działań, które zostały zrealizowane ze Środków. 
 

36. Organizatorzy zastrzegają, iż dodatkowe zobowiązania i obowiązki Uczestnika, 
będą mogły wynikać również bezpośrednio z zawartych z Uczestnikiem Umów. 
 

37. Uczestnik realizujący Wybraną Inicjatywę zobowiązany jest realizować ją w 
sposób nienaruszający renomy lub dobrego imienia Organizatorów, oraz w 
sposób zgodny z celami Programu.  

 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
38. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu 

są Organizatorzy. 
 

39. Współadministratorzy wyznaczyli Netto sp. z o.o. jako punkt kontaktowy oraz 
podmiot koordynujący wykonywanie Programu i obsługę wniosków, których 
dane dotyczą. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z 
Inspektorem Danych Osobowych Organizatorów pod adresem e-mail: 
daneosobowe@netto.pl. 

 
40. Organizatorzy będą przetwarzać dane osobowe Uczestnika (dane 

identyfikacyjne i rozliczeniowe), osób reprezentujących Uczestnika oraz dane 
osobowe osób, które zgłaszają Uczestnika do Programu (tj. imię, nazwisko, 
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numer telefonu i adres e-mail) zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 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) (dalej: „RODO”):  

 
1) w celu wykonania umowy (Regulaminu) i przygotowania do zawarcia Umów 

(zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO): 
Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia 
zobowiązań umownych wynikających z Regulaminu w stosunku do 
Uczestnika i osoby zgłaszającej Uczestnika, oraz w celu przygotowania i 
wykonywania Umów; 

 
2) w celu wykonania obowiązku prawnego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO): 

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest konieczne do wypełnienia 
obowiązków prawnych (np. informacje wymagane przez prawo podatkowe 
związane z udzieleniem i rozliczeniem Umów, weryfikacja czy Uczestnicy nie 
są objęci sankcjami); 

 
3) w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. f RODO): 
W zakresie niezbędnym, w interesie administratora lub osoby trzeciej, 
przetwarzanie danych może być wykonywane w celu ochrony naszych 
prawnie uzasadnionych interesów, lub takich interesów osób trzecich. W 
następujących przypadkach przetwarzanie danych osobowych ma na celu 
ochronę prawnie uzasadnionych interesów: 

 
a. Przeprowadzenie i koordynacja Programu i procesu zawierania i 

wykonywania Umów; 
b. Weryfikacja wykorzystania Środków zgodnie z Regulaminem i 

Umowami; 
c. Środki zmierzające do ochrony pracowników i własności 

współadministratorów;  
d. Umożliwienie skutecznej obrony prawnej przed roszczeniami lub 

umożliwienie dochodzenia tych roszczeń; 
e. W celu informowania na naszych stronach internetowych o 

działalności Programu, oraz o wsparciu konkretnych Inicjatyw.  
 

41. Dane osobowe osoby zgłaszającej Uczestnika będą udostępniane Uczestnikowi 
celem weryfikacji przez niego Wniosku, Inicjatywy i jego zamiaru udziału w 
Programie. 
 

42. W sytuacjach, w których przetwarzanie danych jest niezbędne do 
przygotowania, zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia obowiązków 
ustawowych, albo ochrony prawnie uzasadnionych interesów, dostęp do danych 
uzyskają organy Organizatorów oraz należycie upoważnieni pracownicy tych 
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organizacji. Ponadto, zaufane podmioty przetwarzające dane (w szczególności 
dostawcy usług IT) oraz dostawcy usług związanych z obsługą Programu 
otrzymają dane w zakresie, w którym jest to niezbędne przy świadczeniu ich 
usług. W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora 
niektóre z danych osobowych mogą być przekazane kancelariom prawnym i 
instytucjom odzyskiwania roszczeń (w tym komornikom). Wszystkie podmioty 
przetwarzające dane są zobowiązane na mocy zawartych umów do traktowania 
Twoich danych z zachowaniem poufności i jedynie w celu wykonania 
świadczonych usług. 

 
43. Dane osobowe Uczestnika oraz osoby zgłaszającej Uczestnika będą 

przetwarzane przez 6 lat od zakończenia roku podatkowego w którym 
Darowizna została wykonana – a w razie nie uwzględnienia Inicjatywy – przez 
okres 6 lat od podjęcia decyzji o odmowie uwzględnienia Inicjatywy. 

 
44. Osobie, której dane dotyczą, w zakresie wynikającym z RODO przysługuje: 

 
1) prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość; 
2) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
3) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
5) prawo do usunięcia danych osobowych; 
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
7) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony 
8) Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 
45. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne 

byśmy mogli rozpatrzyć Wniosek i koordynować wykonanie Darowizny lub 
udowodnić podjęcie decyzji o jego odrzuceniu Inicjatywy. 
 

46. Dalsze informacje o sposobie przetwarzania danych przez Organizatorów 
znajdziesz w polityce prywatności dostępnej na: www.netto.pl.    

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
47. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 września 2022 roku.  

 
48. Program trwać będzie od 26 września 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku lub 

do wyczerpania środków finansowych, które zostały przeznaczone przez 
Organizatorów na realizację Programu. 
 

49. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.sasiedzkamoc.netto.pl, a 
także w siedzibie Organizatora: Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Motańcu, Motaniec 30, 73-108 Kobylanka. 
 

50. Organizatorzy będą uprawnieni do wprowadzenia zmian do niniejszego 
Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od chwili 
jego opublikowania na stronie internetowej: www.sasiedzkamoc.netto.pl. 
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51. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie 

znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
 


