
REGULAMIN AKCJI URODZINOWEJ„SERCE TO POMPA” 
 

§ 1 
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki Akcji pod nazwą „Urodzinowa akcja 

#sercetopompa” (dalej jako „Akcja”) organizowanej z okazji 150-lecia Wilo SE. 
2. Organizatorem Akcji jest „Wilo Polska” Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowola (adres: ul. 

Jedności 5, 05-506 Lesznowola), zwana dalej „Organizatorem”. 
3. Akcja prowadzona jest na terytorium Polski. 
4. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 

19.11.2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach 
wykonawczych do tej ustawy. Darowizny przekazywane w ramach Akcji nie są 
losowane. 

5. Akcja rozpoczyna się z chwilą jej ogłoszenia przez Organizatora. Akcja trwa do 31 
grudnia 2022 lub do wyczerpania budżetu Akcji. 

6. W ramach Akcji Organizator udziela wsparcia fundacjom pomagającym dzieciom i 
młodzieży, samotnym rodzicom, osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, 
hospicjom, wymagającym pomocy zwierzętom. 
 

§ 2 
1. Zgłoszenia fundacji, spośród których Organizator wybierze obdarowanych mogą być 

dokonywane poprzez: 
1) przesłanie na adres e-mail Organizatora Izabella.Berger@wilo.com oraz 

wilo.pl@wilo.com  
2) zamieszczenie w komentarzach pod postami dotyczącym Akcji na profilu 

Organizatora na portalu Facebook,  
3) przesłanie poprzez formularz kontaktowy na podstronie Organizatora www.wilo.pl 

/ serce to pompa 
4) zgłaszanych przez Pracowników  podczas edycji głosowania za pośrednictwem 

dedykowanej ankiety Forms Teams.  
 

2. Zgłoszenie powinno wskazywać nazwę fundacji, profil działalności oraz link do strony 
zgłaszanej  fundacji.  
 

3. Spośród otrzymanych zgłoszeń w każdym kwartale trwania Akcji Pracownicy 
Organizatora, w drodze ankiety przeprowadzonej za pośrednictwem komunikatora 
Teams, wybiorą 3 fundacje, które otrzymają wsparcie. Każdy pracownik może oddać 
2 głosy, przy czym każdy głos może zostać oddany na inną fundację. 

 
4. W przypadku powstania wątpliwości co do przebiegu lub wyników głosowania, 

Organizator zasięgnie konsultacji Rady Pracowniczej działającej w spółce „Wilo 
Polska” Sp. z o.o.  

 
5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy fundacja, która została 

wytypowana do otrzymania darowizny spełnia warunki określone w przepisach prawa 
związane z prowadzeniem działalności fundacji.  

 
§ 3 



1. Wybrane w sposób określony w § 2 ust. 3 powyżej, fundacje otrzymają od 
Organizatora darowizny w postaci uzgodnionej przez fundację z Organizatorem 
rzeczy o wartości około 7.000,00 zł brutto. Wartość darowizny może być wyższa lub 
niższa niż wskazana w poprzednim zdaniu. 

2. Łączny budżet Akcji wynosi 150.000,00 zł brutto.  
3. Organizator i wybrana fundacja zawrą pisemną umowę darowizny, której 

przedmiotem będzie nieodpłatne przekazanie przez Organizatora na rzecz fundacji 
rzeczy, o której mowa w ust. 1 powyżej. W umowie strony potwierdzą fakt wydania 
przedmiotu darowizny obdarowanej fundacji. 

4. Warunkiem zawarcia umowy darowizny, o której  mowa w ust. 3 jest udzielenie przez 
Fundację Organizatorowi zgody na: 
1) na nieodpłatne użycie informacji o obiekcie, któremu przekazano urządzenie w 

ramach Akcji, jako obiekcie referencyjnym,  
2) na publikację zdjęć z zainstalowanym urządzeniem w obiekcie referencyjnym,  
3) na publikację udostępnionych zewnętrznych zdjęć obiektu referencyjnego,  
4) na publikację logotypu fundacji w materiałach informacyjnych lub 

marketingowych Organizatora. 
 

§4 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Akcji jest Organizator 

– „Wilo Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli. Dane osobowe będą przetwarzane 
zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).  

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z 
uczestnictwem w Akcji:  
1) Przyjęcia zgłoszenia fundacji do udziału w Akcji -  dane osobowe będą 

przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu – 
dokonania zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

2) podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy darowizny, a następnie w 
celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na 
dokonaniu wyboru fundacji oraz ewentualnego kontaktu z jej pracownikami, w 
celu wykonania darowizny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

4) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Akcją 
co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

3. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: 
1) upoważnieni pracownicy Organizatora,   
2) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Organizatora: spółki 

powiązane, dostawcy usług IT. 
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Akcji oraz 

wykonania umów darowizny. Po tym czasie dane będą przetwarzane w celu 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, nie dłużej 
jednak niż przez czas obowiązkowego przechowywania dokumentów związanych z 
wykonanymi umowami darowizny.  



5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 
przenoszenia danych. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu 
o prawnie uzasadniony interes administratora, osoba, której dane dotyczą może 
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

7. Organizator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje 
profilowania. 

§ 5 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, opóźnienia, przedłużenia 

lub odwołania Akcji bez podania przyczyn. 
2. W sprawach nienormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. 
 

ORGANIZATOR  
„Wilo Polska” Sp. z o. o. 


