
Regulamin Akcji Charytatywnej 
 

#AssecoDzieciom 
 
 
1. Organizatorem akcji charytatywnej #AssecoDzieciom (dalej „Akcja”) jest Podkarpacki Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 3, 35-002 Rzeszów,  
tel. 17 862 25 25, 17 861 21 00, e-mail: rzeszow@pck.org.pl, www.pckrzeszow.pl (dalej „Organizator”). 

2. Celem Akcji jest wsparcie najbardziej potrzebujących uczniów szkól podstawowych lub ponadpodstawowych 
w dostępie do wiedzy i dalszej nauki, poprzez przekazanie im 300 komputerów przenośnych z mobilnym 
modemem internetowym.  

3. Fundatorem komputerów przenośnych oraz mobilnego modemu internetowego (dalej „Komputery”) jest 
firma Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, Regon 010334578, KRS 0000033391 (dalej „Fundator” 
lub „Asseco”). 

4. Kartę SIM sieci PLUS z pakietem transferu 500 GB z ważnością transferu na 180 dni przekazuje operator 
telefonii komórkowej Plus, firma Polkomtel Sp. z o.o. 

5. Partnerami Akcji są Prezydent Miasta Rzeszowa, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rzeszowie oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa (dalej „Partnerzy”). 

6. Zgłoszenie do Akcji następuje poprzez przesłanie na adres pck@asseco.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego 
pobranego ze strony  www.assecodzieciom.pl. 

7. Do Akcji mogą być zgłaszani uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mieszkający i uczący się  
w Rzeszowie lub Województwie Podkarpackim.  

8. Zgłoszenia mogą dokonać przedstawiciele jednostek samorządowych (np. oświatowych, oświatowo-wychowawczych 
oraz pomocy społecznej), a także przedstawiciele podmiotów niepublicznych działających na rzecz dziecka  
i rodziny np. PCK oraz parafie (dalej „Zgłaszający”).  

9. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia przesyłane przez osoby fizyczne (np. rodziców/opiekunów prawnych 
uczniów) lub przez uczniów samodzielnie.   

10. Warunkiem niezbędnym dokonania zgłoszenia jest uzyskanie przez Zgłaszającego zgody rodzica/opiekuna 
prawnego ucznia lub ucznia (w przypadku, gdy prawo dopuszcza uzyskanie zgody od ucznia) na zgłoszenie 
ucznia do Akcji. Dokonując zgłoszenia ucznia do Akcji Zgłaszający potwierdza uzyskanie zgody, o której mowa 
powyżej. 

11. W celu zgłoszenia należy w wypełnić pola formularza zgłoszeniowego wskazanymi tam danymi, tj. danymi 
kontaktowymi osoby zgłaszającej określonej w pkt. 8., danymi ucznia, danymi szkoły, do której uczęszcza uczeń 
oraz napisać uzasadnienie, dlaczego wskazany uczeń powinien otrzymać Komputer. Ww. dane i informacje 
wymagają poświadczenia poprzez złożenie podpisu i pieczątki przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza 
wskazany uczeń. 

12. Zgłoszenia można przesyłać w okresie od 15 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 

13. Organizator przeprowadzi wybór 300 uczniów, którzy zostaną obdarowani Komputerami (dalej „Obdarowani”) 
wg zasad ustalonych wspólnie z Fundatorem.  

14. Głównym kryterium wpływającym na wybór Obdarowanych będzie opisana w uzasadnieniu sytuacja 
materialna, postawa i podejście do nauki, wypełnianie obowiązków oraz aktywności ucznia, oraz to jak 
Komputer może poprawić sytuację ucznia, w kontekście jego nauki i rozwoju. W przypadku wielu zgłoszeń 
ocenionych tak samo, dodatkowym kryterium decydującym będzie czas wpłynięcia zgłoszenia. 

15. Komisja weryfikacyjna powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą przedstawiciel Organizatora, 
przedstawiciel Fundatora oraz przedstawiciele Prezydenta Miasta Rzeszowa, Marszałka Województwa 
Podkarpackiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 
Rzeszowa, przystąpi do wyboru Obdarowanych, którzy zostaną objęci pomocą w terminie od 1 do 7 grudnia 2021 r. 
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16. Po zakończeniu weryfikacji zgłoszeń, Organizator przekaże Fundatorowi ostateczną listę 300 Obdarowanych 
wybranych przez Komisję weryfikacyjną, którzy będą obdarowani Komputerami. Każdy Obdarowany może 
otrzymać tylko jeden Komputer.  

17. Decyzja Komisji weryfikacyjnej o wyborze Obdarowanych jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu ani nie 
przysługuje od niej odwołanie. 

18. Decyzja o wyborze konkretnych uczniów jako Obdarowanych zostanie przekazana przez Organizatora 
telefonicznie Obdarowanemu lub jego rodzicowi/opiekunowi prawnemu oraz zgłaszającemu w terminie do  
15 grudnia 2021 r. Pozostali uczniowie zgłoszeni do Akcji nie uzyskają informacji zwrotnej o nieprzyznaniu 
Komputerów. 

19. Komputery zostaną przekazane Obdarowanym przez Organizatora. 

20. Finał Akcji planowany jest do 23 grudnia 2021 r. 

21. Administratorem danych osobowych uczniów biorących udział w Akcji, rodziców/opiekunów prawnych uczniów, 
dyrektora szkoły (lub jego przedstawiciela), jak i Zgłaszających jest Organizator. Dane osobowe podlegają 
ochronie zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127  
z 23.05.2018 r., str. 2, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, określane jako „RODO”). 

22. Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez Zgłaszającego jest równoznaczne  z potwierdzeniem zrealizowania 
obowiązku informacyjnego w imieniu Organizatora (przekazania Klauzuli informacyjnej Organizatora), uzyskania 
przez niego zgody na  przetwarzanie przez Organizatora, Fundatora oraz Partnerów Akcji danych osobowych 
osób wskazanych w formularzu dla celów przeprowadzenia Akcji. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza 
również wyrażenie zgody Zgłaszającego na warunki Regulaminu i jest równoznaczne z jego akceptacją.  

23. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są zawarte w Klauzuli informacyjnej 
Organizatora stanowiącej integralną część formularza zgłoszeniowego. 

24. Organizator przekazując Komputer może zwrócić się do opiekuna prawnego/rodzica Obdarowanego lub do 
Obdarowanego (jeśli prawo dopuszcza wyrażenie takiej zgody przez ucznia) o zgodę na publikację informacji 
o Obdarowanym w mediach (TV, internecie, mediach społecznościowych, radiu, prasie). Nieudzielenie takiej 
zgody przez ww. osoby nie zmienia decyzji o przekazaniu Komputera dla wybranego Obdarowanego. 

25. Regulamin Akcji może być zmieniany przez Organizatora w dowolnym terminie poprzez zamieszczenie zmian 
na stronie internetowej: www.assecodzieciom.pl. Wszelkie zmiany do regulaminu stają się skuteczne w chwili 
ich zamieszczenia na ww. stronie internetowej. 

26. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej: www.assecodzieciom.pl  
i obowiązuje do czasu zakończenia Akcji. 

27. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje podejmuje Organizator 
Akcji. 

 

 


