Regulamin Wielkiej Zbiórki Książek 2020
dla zamkniętych punktów zbiórki

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Organizatorem Wielkiej Zbiórki Książek jest Fundacja Zaczytani.org.
Wielka Zbiórka Książek trwa od 23 kwietnia do 24 maja 2020 r.
Wielka Zbiórka Książek odbywa się na terenie całego kraju.
Celem Wielkiej Zbiórki Książek jest zgromadzenie książek, które zostaną przekazane
beneficjentom fundacji, w tym: szpitalom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym,
rodzinom zastępczym, domom pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym,
zakładom karnym, regionalnym centrom krwiodawstwa i innym.
Podczas Wielkiej Zbiórki Książek zbierane są książki dla dzieci, młodzieży i
dorosłych spełniające poniższe kryteria:
a. zostały wydane po 2000 roku;
b. są napisane w języku polskim;
c. są nowe lub używane, ale w bardzo dobrym stanie.
Podczas Wielkiej Zbiórki Książek nie są przyjmowane: podręczniki, encyklopedie,
słowniki, kodeksy, wydania z segregatorami, czasopisma, Pismo Święte i inne święte
księgi, przewodniki, atlasy, mapy, książki kucharskie, ogrodnicze, poradniki itp.
Każdy zamknięty punkt zbiórki zobowiązany jest do:
a. wypełnienia formularza zgłoszeniowego;
b. stworzenia miejsca na zbiórkę książek;
c. umieszczenia informacji o akcji na stronie internetowej placówki i w kanałach
social media;
d. podzielenia zebranych książek na te dla dzieci i te dla dorosłych;
e. spakowania w kartony wyłącznie książek spełniających wytyczne z pkt. 5,
mocnego oklejenia kartonów i odpowiedniego ich oznaczenia (książki dla
dzieci, książki dla dorosłych);
f. przesłania informacji o liczbie zebranych książek wraz z fotorelacją na adres
wzk@zaczytani.org;
g. dostarczenia we własnym zakresie książek spakowanych w kartony do 30 kg
do wybranego magazynu w jednym z 7 miast (Gdańsk, Łódź, Katowice,
Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław) wyłącznie w terminach: 12 maja, 14
maja, 19 maja, 22 maja lub codziennie od 25 do 30 maja LUB lub wysłania
książek do magazynu głównego w Warszawie w terminie 29 września do 17
października po w wcześniejszym uzgodnieniu z Fundacją Zaczytani.org
dokładnego terminu wysyłki (wzk@zaczytani.org). Adres magazynu: ul.
Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa.
Wielka Zbiórka Książek zostanie opublikowana na Portalu Zbiórek Publicznych.
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych dla punktów zbiórek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Zaczytani.org
(ul. Antoniego Słonimskiego 3D/1, 50-040 Wrocław) w celu kontaktu z Fundacją
Zaczytani.org oraz w celu poprawnego przeprowadzenia procesu zbiórki książek w ramach
Wielkiej Zbiórki Książek 2020. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu

otwarcia punktu zbiórki. Dane adresowe punktu zbiórki zostaną udostępnione na stronie
internetowe www.zaczytani.org na liście otwartych punktów zbiórki. Twoje dane osobowe
będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody i będą przechowywane do
zakończenia współpracy. Twoje dane osobowe zostaną udostępnione Poczcie Polskiej SA
na potrzeby kurierów dostarczających paczki z materiałami promocyjnymi. Masz prawo
żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia danych do innego administratora. Masz prawo
sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego na ich niewłaściwe przetwarzanie. W każdej chwili możesz wycofać
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail:
wzk@zaczytani.org. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem
przetwarzania Twoich danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody
może uniemożliwić poprawne przeprowadzenie procesu zbiórki książek.

