
    REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ 

 

§1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem akcji charytatywnej “#ZASZYJSIĘWDOMU Z SELFIEROOM” (zwanej dalej Akcją 

Charytatywną) jest Your Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 

ul. Karmelicka 55 LU 4, 31-128 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 

0000516225, NIP: 7811897335, REGON: 302767363, prowadząca sklep internetowy pod nazwą 

Selfieroom (zwany dalej Selfieroom). Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie akcji 

możliwy jest pod adresem mailowym sklep@selfieroom.pl. 

2. Selfieroom działa jako pośrednik pomiędzy Uczestnikami a Koordynatorami z ramienia odpowiednich 

organizacji odpowiedzialnych na poziomie krajowym za koordynację akcji charytatywnych tego typu na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Akcja Charytatywna, o której mowa w pkt 1 będzie polegała na uszyciu maseczek ochronnych przez 

klientów sklepu internetowego Selfieroom, (zwanych dalej Uczestnikami), które będą odpowiadać 

potrzebom służby zdrowia w Polsce, celem zwiększenia niezbędnych środków ochrony, w związku z 

rozprzestrzenianiem się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa COVID-19. 

4. Akcja Charytatywna rozpocznie się 23.03.2020 r. i zakończy 30.04.2020 r. 

5. Akcja Charytatywna będzie odbywała się za pośrednictwem Internetu, a przekazywanie uszytych przez 

Uczestników maseczek ochronnych za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z otrzymaną od 

Selfieroom etykietą zwrotną. 

6. W ramach niniejszej Akcji Charytatywnej nie ma możliwości łączenia zamówień pakietów określonych 

w §2 Regulaminu z innymi produktami dostępnymi w sklepie internetowym Selfieroom. 

 

§2 Udział w Akcji Charytatywnej 

1. Akcja Charytatywna jest akcją otwartą i dobrowolną, do której może się przyłączyć każdy, pod 

warunkiem wywiązania się z warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnikiem Akcji może 

zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 



2. Uczestnik dokonuje za pośrednictwem strony internetowej www.selfieroom.pl zamówienia pakietu 

skrojonego materiału na maseczki ochronne (pakiety zawierają odpowiednio 40, 80, 120 sztuk). Koszt 

zamówienia całości pakietu wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty). 

3. Po złożeniu zamówienia przez Uczestnika zgodnie z pkt 2 Selfieroom przysyła określony pakiet 

materiału darmową przesyłką wraz z etykietą zwrotną.  W ramach pakietu Uczestnik otrzymuje również 

film instruktażowy oraz 1 egzemplarz maseczki ochronnej "na wzór". Pakiet nie podlega wymianie ani 

zwrotowi, ponad sytuacje określone w pkt. 5. 

4. Po otrzymaniu od Uczestnika uszytych maseczek ochronnych Selfieroom przekazuje je do 

Koordynatorów z ramienia odpowiednich organizacji odpowiedzialnych za koordynację na poziomie 

krajowym akcji charytatywnych tego typu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy poddadzą je 

sterylizacji i zapewnią przekazanie ich do potrzebujących jednostek służby zdrowia. 

5. Uczestnicy Akcji Charytatywnej zobowiązani są w okresie dwóch tygodni od dnia doręczenia im 

zamówienia zgodnie z pkt 3 dostarczyć uszyte maseczki ochronne na adres Selfieroom podany na etykiecie 

zwrotnej dołączonej do pakietu. W razie upływu wskazanego powyżej terminu dwóch tygodni Uczestnik 

obowiązany jest do odesłania przesłanego mu pakietu, zgodnie z etykietą zwrotną. 

 

§3 Prawa i obowiązki Uczestników 

1. Uczestnicy Akcji Charytatywnej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Akcji Charytatywnej i 

złożenie zamówienia określonego w § 2 pkt. 3 oznacza akceptację w całości postanowień tego Regulaminu. 

2. Uczestnik akceptuje w szczególności, że z tytułu uczestnictwa w Akcji nie otrzyma żadnej korzyści 

materialnej, w szczególności finansowej, może jednak przyczynić się do osiągnięcia celu, o którym mowa 

w § 1 pkt. 3. 

3. Uczestnik obowiązany jest do wykorzystania co najmniej 95% przesłanego materiału na uszycie 

maseczek ochronnych. 

§4 Prawa i obowiązki Selfieroom 

1. W przypadku poważnych problemów technicznych Selfieroom zastrzega sobie prawo skrócenia, 

czasowego zawieszenia lub przedterminowego zakończenia Akcji Charytatywnej. 



2. Selfieroom nie odpowiada za jakość uszytych przez Uczestników w ramach niniejszej Akcji 

Charytatywnej maseczek ochronnych, w tym m.in. za złe uszycie, zostawienie szpilek, zabrudzenia itp. 

3. Selfieroom ponosi w całości koszty przesyłki określone w §2. 

 

§ 5. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Your Holding Sp. z o.o. w Krakowie. Dane 

osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Akcji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i polityką prywatności zamieszczoną na stronie internetowej www.selfieroom.pl 

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi wyrażona przez Uczestników 

zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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). 

 

§6 Postanowienia końcowe  

1. Aktualny Regulamin Akcji Charytatywnej znajduje się na stronie internetowej Selfieroom – 

www.selfieroom.pl w formacie PDF.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Akcji Charytatywnej mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  


