
Regulamin akcji 1% 

w ramach Projektu OSP FIREBAG 

Użyte pojęcia: 

Organizator – Fundacja Jagoda im. Jagody Pachota we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Czystej 7 m. 

7, KRS: 0000342831, REGON: 021178612, NIP: 897-175-95-07.  

Uczestnik – Jednostka OSP, która zgłosiła uczestnictwo w akcji oraz zaakceptowała postanowienia 

niniejszego regulaminu. 

Jednostka OSP – Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2019.0.713 t.j.) i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 

r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2019.0.1372 t.j.). 

Akcja – niniejsza akcja w ramach Projektu OSP FIREBAG, mająca na celu wspomóc doposażenie 

Jednostek OSP w specjalistyczne torby medyczne umożliwiające udzielenie pomocy przedmedycznej 

osobom poparzonym. 

Osoba uprawniona do zgłoszenia – osoba fizyczna uprawniona w imieniu Jednostki OSP do 

składania oświadczenia o przystąpieniu Jednostki OSP do akcji oraz do komunikowania się z 

Organizatorem w trakcie trwania akcji i po jej rozstrzygnięciu. 

Rachunek bankowy Organizatora – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Organizatora, na 

który zbierane są środki przekazywane Uczestnikom w ramach 1% oraz z darowizn. 

RODO - Rozporządzenie 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). 

Strona internetowa Organizatora – dokument HTML Organizatora udostępniany w Internecie pod 

adresem www.fundacja-jagoda.pl. 

Zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Jednostkę OSP o przystąpieniu do akcji. 

1% - środki finansowe zebrane w ramach przekazania przez darczyńców-osób fizycznych 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych, w rozumieniu przepisów ustawy Ustawa z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.0.1387 t.j.) oraz ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.0.688 t.j). 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. akcja1% w ramach Projektu OSP FIREBAG ma na celu wspomóc w doposażeniu Jednostek OSP 

w specjalistyczne torby medyczne PSP R1 z wyposażeniem. 



2. W akcji mogą wziąć udział Jednostki OSP. 

3. Akcja  rozpoczyna się 02.04.2020 r. i trwa do 30.04.2020 r.  

4. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. Warunki uczestnictwa w akcji 

1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest: 

a) zgłoszenie przystąpienia do akcji przez osobę upoważnioną do zgłoszenia, wyłącznie zapomocą 

formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod adresem: https://www.fundacja-

jagoda.pl/kampania-spoleczna-osp-firebag/ 

b) oznaczenie odpowiedzi na TAK w pytaniu: Fundacja umożliwia zbieranie 1% na swoim 

subkoncie. Czy jednostka OSP chciałaby skorzystać z możliwości rozliczania 1 % poprzez nasz 

KRS? 

c) zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu, 

d) przystąpienie Uczestnika do zbiórki funduszy na swoją rzecz w ramach: 

- 1% podatku, poprzez subkonto utworzone u Organizatora po zaakceptowaniu zgłoszenia 

Uczestnika, 

- indywidualnych wpłat pozyskanych na rzecz Uczestnika. 

d) aktywne promowanie akcji OSP FIREBAG poprzez udzielanie o niej informacji osobom 

zainteresowanym wsparciem akcji. 

2. Po zaakceptowaniu zgłoszenia Uczestnika Organizator nadaje mu unikalny identyfikator (nazwę 

własną jednostki), który stanowi nazwę celu szczegółowego w formularzu podatku dochodowego 

osób fizycznych. 

3. Uczestnik może złożyć maksymalnie jedno zgłoszenie w trakcie każdej edycji akcji. 

4. Kolejne edycje akcji będą ogłaszane w następnych latach na stronie internetowej 

Organizatora. 

§ 4. Forma rozliczenia pozyskanych środków finansowych 

1. Środki zebrane w trakcie akcji pozostają w całkowitej dyspozyci Uczestnika. 

2. Wyniki zostaną ogłoszene na stronie internetowej Organizatora: www.fundacja-jagoda.pl 

oraz na profilu prowadzonym na Facebooku: https://www.facebook.com/o.fundacji.jagoda/ 

w terminie do 30 dni po otrzymaniu przez Organizatora wykazu szczegółowych kwot 

przekazanych w ramach 1% Uczestnikom poprzez Urząd Skarbowy, jednak nie później niż 

do 30.11.2020 r. 

3. Wyniki podsumuje komisja, w której skład wchodzą: 

https://www.fundacja-jagoda.pl/kampania-spoleczna-osp-firebag/
https://www.fundacja-jagoda.pl/kampania-spoleczna-osp-firebag/
http://www.fundacja-jagoda.pl/


Elżbieta Sipa-Pachota (prezes Zarządu Organizatora) – przewodnicząca 

komisji,  

Jerzy Pachota (członek Zarządu Organizatora) - członek komisji,  

Ewa Lewandowska (pracownik Organizatora) – członek komisji 

 

4. Każdy z Uczestników akcji ma prawo do zdeponowania zebranych środków finansowych lub 

ich części na subkoncie utworzonym u Organizatora oraz przeksięgowania ich na następną 

edycję akcji. 

5. Od zebranych środków Organizator pobiera 5% prowizji na cele statutowe związane z 

rozwojem i realizacją Projektu OSP FIREBAG. 

§ 5. Przetwarzanie danych 

1. Administratorem danych osobowych Osób uprawnionych do zgłoszenia jest Fundacja Jagoda 

im. Jagody Pachota we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Czystej 7 m. 7, 50-013 Wrocław. 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) u Organizatora jest Elżbieta Pachota. Kontakt z 

IODO: kontakt@fundacja-jagoda.pl 

2. Organizator stosuje techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę danych osóbu 

prawnionych do zgłoszenia przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, 

modyfikacją, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem oraz innymi 

formami nieuprawnionego wykorzystania. 

3. Podanie danych przez Osobę uprawnioną do zgłoszenia Uczestnika przystępującego do akcji 

jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w akcji. 

4. Dane Uczestników jako Jednostek OSP niebędących podmiotami podlegającymi ochronie 

danychosobowych są przetwarzane w celu realizacji akcji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa wyrażonymi w innych aktach prawnych. 

5. W przypadku gdy w trakcie trwania akcji Osoba uprawniona do zgłoszenia zostanie 

zmieniona przez Uczestnika, uczestnik zobowiązany jest zgłosić zmianę Organizatorowi wraz z 

przekazaniem pisemnej zgody osoby wstępującej w obowiązki osoby uprawnionej do zgłoszenia na 

przetwarzanie jej danych w celu realizacji akcji. Dane osoby zaprzestającej pełnienia funkcji osoby 

uprawnionej do zgłoszenia zostaną usunięte niezwłocznie.  

6. Organizator zbiera i przetwarza następujące dane osoby uprawnionej do zgłoszenia: imię i 

nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. 

7. Organizator przetwarza dane osób uprawnionych do zgłoszenia wyłącznie w celu:  

a) realizacji akcji, 

b) obsługi ewentualnych roszczeń. 

8. Czas przetwarzania danych obejmuje okres niezbędny do realizacji wydarzenia (zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. a i f RODO), nie później niż: 

- 3 miesiące po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym została rozliczona przekazana nagroda 

– w przypadku osoby uprawnionej do zgłoszenia Uczestnika, który wygrał akcję.  



- 3 miesiące po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym została zakończona akcja – dla osób 

uprawnionych do zgłoszenia w przypadku pozostałych Uczestników. 

9. Organizator nie będzie przetwarzał danych osób uprawnionych do zgłoszenia w sposób 

zautomatyzowany ani profilowany. 

10. Osobie uprawnionej do zgłoszenia przysługuje prawo do wglądu w treść danych oraz, z 

zastrzeżeniem przepisów prawa, do uzyskania kopii danych, sprostowania danych, ograniczenia i 

zmiany zakresu przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych w każdym momencie. W tym celu należy skontaktować się z 

administratorem danych poprzez adres: kontakt@fundacja-jagoda.pl 

Osobie uprawnionej do zgłoszenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

polskiegoprawa, w tym Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory sądowe będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania akcji w przypadku przesunięcia 

terminu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z aktualnym stanem 

epidemii. 


