Regulamin programu LECHSTARTER
Kompanii Piwowarskiej S.A.

§ 1 Organizator
1.

Organizatorem programu o nazwie „LECHSTARTER”, zwanego dalej „Programem” jest
Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą przy ulicy Szwajcarskiej 11, 61-285 Poznań, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000086269, o kapitale zakładowym 31.365.217,50 zł i kapitale wpłaconym
31.365.217,50 zł, NIP 646-03-25-155, REGON 270546630, zwana dalej „KP”.

2.

Zasady przeprowadzenia Programu określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem
”),
który jest dostępny na stronie Programu pod adresem: www.lechstarter.pl (dalej zwanej
„
Stroną
”).

3.

Działania KP w ramach Programu wspierają: koordynator Programu oraz operator techniczny.

4.

Koordynatorem Programu jest Nairobia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie; adres: 02-954 Warszawa, ul. Marconich 11 lok. 10; zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000225547; NIP:
521-33-21-601(dalej „Koordynator”).

5.

Do zadań Koordynatora należy:
a)

czuwanie nad prawidłowym przebiegiem realizacji Programu,

b)

przyjmowanie wszystkich pytań i uwag (w tym reklamacji) dotyczących Programu
przesyłanych pod adres: ul. Słowackiego 57, 60-521 Poznań z dopiskiem „LECHSTARTER”
oraz zgłaszanych na infolinii pod numerem: 502 091 977 i pod adresem e-mail
kontakt@lechstarter.pl.

6.

Operatorem technicznym w ramach Programu jest Cut The Mustard Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623510, której akta rejestrowe prowadzi
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o
kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, w pełni opłaconym, posiadająca NIP 521-373-89-10
oraz numer REGON 364737572 (dalej: „Operator”).

7.

Do zadań Operatora należy:

8.

a)

administrowanie Stroną,

b)

koordynacja Etapu Programu (głosowania), w tym weryfikacja zgodności oddawanych
głosów z Regulaminem,

c)

wsparcie w rozpatrywaniu reklamacji związanych z działaniem Strony i procesem
głosowania.

KP działająca w ramach Regulaminu samodzielnie lub za pośrednictwem Koordynatora lub
Operatora lub Podmiotu wspierającego, zwana będzie dalej „Organizatorem”.

§ 2 Cel, przebieg oraz uczestnicy Programu
1.

Celem Programu jest inspirowanie oraz wspieranie pozytywnych i prospołecznych (społecznie
pożytecznych) zmian w polskich miastach, przy udziale marki „Lech” należącej do Organizatora,
w ramach projektu wspierającego społeczną odpowiedzialność biznesu. Wsparcie w ramach
Programu może być udzielane w celu realizacji ogólnodostępnych i pożytecznych dla lokalnych
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społeczności zamieszkujących polskie miasta projektów w obszarze tematycznym: " Instalacje
artystyczne Lecha
2.

W tym celu wybrany przez Organizatora projektant (dalej „Projektant”) pod przewodnictwem
Filipa Springera, przygotuje po trzy innowacyjne projekty Instalacji artystycznych Lecha, czyli
która odpowiada na niedostatek przestrzeni publicznych oraz zieleni w mieście, a jednocześnie
ma pozytywny wpływ na miasta. Łącznie zostaną przygotowane 3 (trzy) projekty Instalacji
artystycznych Lecha.

3.

Następnie do udziału w Programie zostanie zaproszonych przez Organizatora 16 podmiotów
(jeden podmiot z każdego województwa), będących osobami prawnymi lub jednostkami
organizacyjnymi niebędącymi osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną
(tzw. ułomne osoby prawne), takie jak: organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia,
fundacje, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, samorządowe osoby prawne, jak
również przedsiębiorcy będący zarówno osobami prawnymi, tzw. ułomnymi osobami prawnymi
lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, z wyłączeniem
jednostek samorządu terytorialnego, których główny cel działalności skupia się na prospołecznym
rozwoju przestrzeni miejskiej (dalej bez szczegółowego rozróżnienia określane jako „Organizacje
lub Uczestnicy”).

4.

Każdy z zaproszonych Uczestników dokona wyboru jednego projektu Instalacji artystycznej
Lecha która jego zdaniem najlepiej wpisuje się i odpowiada na potrzeby miasta oraz lokalnej
społeczności. Po dokonaniu wyboru projektu przez Organizacje, Projektant dostosuje wybrany
projekt do konkretnej lokalizacji, zarówno pod względem zagospodarowania przestrzeni jak i
personalizacji pod określone miejsce.

5.

W drugim etapie Programu odbędzie się głosowanie na stronie akcji www.lechstarter.pl, w wyniku
którego spośród 15 (piętnastu) biorących udział w Programie Uczestników, reprezentujących 15
(piętnastu) miast w 15 (piętnastu województwach), wyłonione zostaną 3 (trzy) miasta (dalej
„Miasta”), które uzyskają największą liczbę głosów, w których zostaną zrealizowane projekty .

6.

Program organizowany jest i dotyczy działań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

7.

Projekty realizowane w ramach Programu nie będą skierowane do małoletnich lub w inny sposób
niezgodne z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 ze zm.), zwaną dalej „Ustawą” lub Polityką Komunikacji
Marketingowej KP dostępną na Stronie www.kp.pl, zwaną dalej „Polityką”.

8.

Z uwagi na fakt, iż celem Programu jest wsparcie Projektów o charakterze publicznym, otwartym i
ogólnodostępnym, wykluczone jest uzyskiwanie przez Uczestnika, pośrednio lub bezpośrednio
jakichkolwiek zysków/korzyści. Zakaz ten odnosi się także do okresu po zakończeniu realizacji
Projektu.

§ 3 Czas realizacji Programu i jego etapy
1.

Program rozpocznie się dnia 01.02.2019 r.

2.

Program będzie realizowany w następujących etapach:
a)

Etap I trwający od 01.02.2019 r. do 31.03.2019 r. - zaproszenie Uczestników, wybór
projektów przez Uczestników, dostosowanie projektów do poszczególnych lokalizacji,);

b)

Etap II (głosowanie) na Miasta trwające od 15.04.2019 r. od godz. 14:00 do 20.05.2019
r. do godz.14:00;

c)

Etap III realizacja zwycięskich projektów

§ 4 Dotacje pieniężne
W ramach Programu Organizator przeznaczy na realizację trzech projektów 1.000.000,00 zł netto, tj.
333.333,33 zł netto na jeden projekt, w każdym zwycięskim mieście.
Strona 2z 5

§ 5 Głosowanie na Miasta
1.

Głosowanie na Miasta zgłoszone do Programu odbywa się za pośrednictwem Strony, pod
adresem www.lechstarter.pl.

2.

Udział w głosowaniu może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna.

3.

Głosować można w następujący sposób:

4.

a)

na Stronie Programu, podając swój adres e-mail, zaznaczając odpowiednie zgody, i w
przypadku pojawienia się opcjonalnego okienka zaznaczyć reCapche (Nie jestem robotem),
klikając w przycisk, a następnie oddając głos klikając w link przesłany na podany na Stronie
Programu adres e-mail,

b)

za pomocą aplikacji umieszczonej na fanpagu marki Lech.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie osób głosujących oraz
Organizacji, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w
szczególności takich, którzy/które:
a)

nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

b)

wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do
wielokrotnego głosowania lub tworzą fikcyjne adresy poczty e-mail w celu zwielokrotnienia
głosów;

c)

podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń Strony
albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie (w tym
stosować będą systemy techniczne oraz organizacyjne, zwiększające prawdopodobieństwo
wygranej przez dany Projekt).

5.

Z jednego numeru IP, o ile nie należy on do osoby fizycznej, możliwe jest oddanie nie więcej niż
300 głosów jednego dnia. Osoba fizyczna jednego dnia może oddać tylko jeden ważny głos, czyli
jeden głos na projekt. Głosy przewyższające liczbę wskazaną powyżej nie zostaną uwzględnione
w głosowaniu.

6.

Jeśli w trakcie głosowania Organizator bądź Uczestnik zdecyduje o wycofaniu Miasta z udziału w
Programie, informacja o wycofaniu Miasta zostanie zamieszczona na Stronie niezwłocznie po
otrzymaniu oświadczenia Uczestnika o wycofaniu Projektu. Konto Projektu zostanie w takiej
sytuacji zablokowane, aby uniemożliwić dalsze oddawanie na niego głosów, a wszystkie głosy już
oddane na dane Miasto zostaną unieważnione, co zostanie uwzględnione w rankingu Projektów.

§ 7 Rozstrzygnięcie Programu
1.

Projekty zostaną zrealizowane przez Organizatora w trzech Miastach, które uzyskały największą
liczbę głosów

2.

W sytuacji, kiedy na dwa lub więcej Miast zostanie oddana ta sama liczba głosów, decyzję o
realizacji projektu podejmie Organizator.

3.

Organizator w terminie do dnia 31.05.2019 r. ogłosi za pośrednictwem Strony 3 (trzy) zwycięskie
Miasta, tj. te które uzyskały najwięcej głosów.

§ 8 Reklamacje
1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu Uczestnicy oraz osoby
głosujące winny zgłaszać Organizatorowi pocztą lub na adres e-mailkontakt@lechstarter.pl.
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2.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz nr telefonu lub adres e-mail
osoby ją zgłaszającej, jak również dokładny opis i powód reklamacji i być oznaczona
dopiskiem/tytułem „LECHSTARTER”.

3.

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.

4.

Osoba zgłaszająca reklamację zostaje powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym
lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej - na adres podany w reklamacji.

§ 9 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych osób głosujących (w postaci imienia i nazwiska, adresu
e-mail, adresu IP urządzenia, weryfikacji liczby oddanych głosów) jest Organizator: Kompania
Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 11, zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. Poznania VIII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000086269, o numerze NIP 6460325155, o numerze REGON 270546630, o
kapitale zakładowym w wysokości 31.365.217,50 złotych w całości wpłaconym, będąca
właścicielem marki Lech. („Administrator”).
2. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych osób głosujących m.in. w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Programu, tj. w szczególności przyjęcia głosów, wyłonienia
zwycięskich Miast, obsługi postępowań reklamacyjnych Koordynatorowi - Nairobia spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; adres: 02-954 Warszawa, ul.
Marconich 11 lok. 10; zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000225547; NIP: 521-33-21-601 oraz Operatorowi - Cut The Mustard Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Krajowego pod numerem KRS 0000623510, NIP 521-373-89-10 REGON
364737572..
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym osoby zainteresowane mogą
kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w związku z
przeprowadzeniem Programu. Kontakt możliwy jest poprzez przesłanie zapytania na adres poczty
elektronicznej: rodo@asahibeer.pl lub na adres Administratora: ul. Szwajcarska 11, 61-285
Poznań.
4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z Programem 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, dalej jako Rozporządzenie) i w oparciu o inne
obowiązujące przepisy prawa.
5. Dane osobowe osób głosujących przetwarzane będą w celach wskazanych w Regulaminie, w tym
w celu organizacji i przeprowadzenia Programu, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, realizacji
postanowień Regulaminu.
6. Dane osobowe osób składających reklamację, niebędących osobami głosującymi przetwarzane
będą w celu rozpatrzenia złożonych przez te osoby reklamacji.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób głosujących jest art. 6 ust. 1b
Rozporządzenia, jako że jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
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dane dotyczą. Umowę pomiędzy Administratorem a osobą głosującą stanowią postanowienia
Regulaminu.
8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób składających reklamację w Programie,
nie będących Uczestnikami stanowi art. 6 ust. 1f Rozporządzenia, jako że jest ono niezbędne do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci obrony przed ewentualnymi
roszczeniami.
9. Dane osób głosujących będą przetwarzane przez Administratora przez okres 6 miesięcy od dnia
zakończenia głosowania na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób głosujących.
10. Dane podmiotów składających reklamację w Programie będą przechowywane przez
miesięcy, od dnia rozpatrzenia reklamacji.

okres 6

11. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej
dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a
także do przeniesienia danych.
12. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z Programem przysługuje skarga do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych
osobowych narusza przepisy dotyczące danych osobowych.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem oddania głosu w
Programie. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała niemożnością oddania głosu
w Programie
14. Administrator może udostępnić w zakresie niezbędnym do realizacji Programu, dane osobowe
osób głosujących lub składających reklamacje kurierowi i Poczcie Polskiej S.A., kancelariom
prawnym i inny podmiotom niezbędnym przy realizacji Programu.
15. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
16. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany powyżej.
§ 10 Postanowienia końcowe
1.

Regulamin dostępny jest na Stronie pod adresem: www.lechstarter.pl.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu oraz jego przerwania z
ważnych przyczyn w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku zmiany przepisów
prawnych uniemożliwiających lub ograniczających prawo Organizatora do prowadzenia działań
przewidzianych Regulaminem. Wprowadzenie zmian Regulaminu wymaga ogłoszenia na Stronie.
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