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REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA  
UCHODŹCÓW Z UKRAINY 

„SĄSIEDZKA POMOC” 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady realizacji programu 
wsparcia uchodźców z Ukrainy prowadzonego pod nazwą „Sąsiedzka Pomoc” 
(dalej: „Program”), tj. w szczególności określa zasady uczestnictwa w 
Programie, wyboru inicjatyw lokalnych oraz zasady wsparcia inicjatyw ze 
środków finansowych przekazywanych w ramach Programu, jak również 
obowiązki związane z uczestnictwem w Programie. 

 
2. Organizatorem Programu jest Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Motańcu, Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w 
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000020322, NIP: 8521021463, REGON: 810766672, wysokość 
kapitału zakładowego: 500.000.000,00 zł (dalej: „Organizator”). 

 
3. Uczestnikiem Programu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne bądź jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 
zdolność prawną, w szczególności organizacje pozarządowe, które na podstawie 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie uzyskały status organizacji pożytku publicznego, które wpierają 
lub zamierzają wspierać uchodźców z Ukrainy (dalej: „Uczestnik”). Warunkiem 
uczestnictwa w Programie jest zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie 
jego postanowień. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. 
 

4. Program jest organizowany przez Organizatora, z uwagi na trwający na 
terytorium Ukrainy konflikt zbrojny, skutkujący napływem znacznej liczby 
uchodźców z terenów objętych walkami, będących obywatelami Ukrainy  
i krajów trzecich, którzy znaleźli się w ostatnim okresie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej szukając schronienia przed wojną. W ramach 
Programu, Organizator wraz z Købmand Herman Sallings Fond z siedzibą w 
Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand (Dania) (dalej: „KHSF”) zamierzają, wspierać 
inicjatywy lokalne, które w ich ocenie, będą najlepszą formą wsparcia dla 
uchodźców uciekających przed wojną. 

 
5. Program będzie polegać na finansowaniu inicjatyw lokalnych mających na celu 

wsparcie uchodźców z Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie: 
zdrowia lub edukacji lub integracji społecznej, których realizacja nie przekroczy 
każdorazowo kwoty 15.000,00 PLN (dalej: „Inicjatywy”). Inicjatywy będą 
mogły być przedstawiane przez Uczestników, w ramach Programu, poprzez 
przygotowaną przez Organizatora stronę internetową, prowadzoną pod 
adresem: www.sasiedzkapomoc.netto.pl (dalej: „Strona Internetowa”). 
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6. Limit środków pieniężnych przeznaczonych na konkretną Inicjatywę, może być, 
w szczególnych przypadkach, zwiększony przez Organizatora, do kwoty 
45.000,00 PLN, przy czym każdorazowo podjęcie takiej decyzji zależeć będzie 
jedynie od Organizatora. 

 
7. Program prowadzony będzie przez Organizatora na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej.  
 

ZGŁASZANIE INICJATYW DO PROGRAMU 
 

8. Zgłoszenie Inicjatyw następować będzie poprzez przesłanie przez osobę 
zgłaszającą Uczestnika, za pośrednictwem Strony Internetowej, wniosku 
zawierającego jedną lub więcej propozycję Inicjatywy (dalej: „Wniosek”). Przy 
czym, Organizator zastrzega, iż w przypadku zgłoszenia więcej niż jednej 
Inicjatywy we Wniosku, tylko jedna Inicjatywa będzie mogła otrzymać 
finansowanie w ramach Programu. 
 

9. Osoba zgłaszająca Uczestnika, zobowiązana będzie, w szczególności, do 
przedstawienia we Wniosku, prawdziwych informacji dotyczących jej danych 
osobowych i danych Uczestnika oraz opisu Inicjatyw. 

 
10. Po dokonaniu prawidłowego i pełnego zgłoszenia Wniosku przez osobę 

zgłaszającą Uczestnika, na adres mailowy podany we Wniosku, zostanie 
przesłane potwierdzenie otrzymania Wniosku przez Organizatora. 
 

WYBÓR INICJATYWY 
 

11. Poprawnie zgłoszone przez osoby zgłaszające Uczestników Inicjatywy, mogą 
być przeanalizowane i rozpatrzone przez przedstawicieli Organizatora, 
obradujących na cotygodniowych posiedzeniach (dalej: „Posiedzenia”), w 
ramach których wybierać będą Inicjatywy, które uzyskają finansowanie w 
postaci darowizn, z puli środków przekazanych przez KHSF (dalej: 
„Darowizny”).  
 

12. W Posiedzeniach będzie również uczestniczyć przedstawiciel Związku Ukraińców 
w Polsce z siedzibą w Warszawie, (03-614 Warszawa), ul. Kościeliska, wpisaną 
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000050032, NIP: 
5241015276) (dalej: „Związek”), jako organ doradczy, który z uwagi na 
wieloletnie doświadczenie związane z działalnością na rzecz mniejszości 
ukraińskiej w Polsce oraz dialogu polsko-ukraińskiego, zapewni Organizatorowi 
wsparcie merytoryczne, poprzez pomoc przy wstępnej selekcji zgłoszonych 
Wniosków, które zostaną następnie przez Związek przedstawione na 
Posiedzeniu, które to działania umożliwią wybór najlepszych, spośród 
zgłoszonych do Programu, Inicjatyw. 
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13. Uczestnik, którego Inicjatywa została wybrana na Posiedzeniu przez 
przedstawicieli Organizatora i Związku, poinformowany zostanie o dokonanym 
wyborze przez Organizatora, w terminie do 3 dni roboczych od Posiedzenia. 
Następnie w terminie ustalonym przez Organizatora z Uczestnikiem, Organizator 
przedstawi Uczestnikowi przygotowaną umowę darowizny między Uczestnikiem, 
a KHSF, której akceptacja warunków, w tym w szczególności obowiązków 
związanych z raportowaniem wydatków i jej podpisanie przez Uczestnika bądź 
jego uprawnione organy, stanowić będzie podstawę przekazania Darowizny.  

 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przekazania Darowizny na rzecz 

wybranego Uczestnika, pomimo poinformowania Uczestnika o dokonanym na 
Posiedzeniu wyborze Inicjatywy, w każdym przypadku i bez podawania 
uzasadnienia takiej decyzji. 

 
PRZEKAZANIE DAROWIZN 

 
15. W ramach Programu, KHSF zamierza przekazać Darowizny w łącznej wysokości 

do 1.250.000,00 PLN, jednakże Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmniejszenia łącznej kwoty Darowizn, jeśli do Programu nie zostanie 
zgłoszonych wystarczająca liczba Inicjatyw, spełniających założenia Programu 
lub jeśli spośród zgłoszonych Inicjatyw spełniających założenia Programu nie 
zostanie wybrana wystarczająca ich liczba na Posiedzeniach. 
 

16. Przekazanie Darowizny nastąpi w drodze przelewu na rachunek Uczestnika 
wskazany w zawartej z Uczestnikiem umową darowizny (dalej: „Przelew”), po 
uprzednim wstępnym kontakcie telefonicznym lub mailowym z Uczestnikiem lub 
osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika, dokonanym przez 
Organizatora lub Związek. W ramach wstępnego kontaktu, Organizator lub 
Związek uprawnione będą, w szczególności do żądania potwierdzenia 
tożsamości osoby zgłaszającej Uczestnika lub Uczestnika, bądź umocowania 
osoby reprezentującej Uczestnika, w sposób uzgodniony z wymienionymi 
podmiotami.  
 

17. Przelew zostanie dokonany za pośrednictwem przedstawiciela KHSF na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. Organizatora (dalej:„Przedstawiciel”). 
W każdym takim przypadku, Darowizna będzie stanowiła darowiznę przekazaną 
przez KHSF, nie zaś przez Przedstawiciela, który działać będzie wyłącznie w 
imieniu i na rzecz KHSF.   

 
OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE 

 
18. Uczestnik, który w ramach Programu, uzyska Darowiznę na realizację 

przedstawionej przez siebie Inicjatywy, zobowiązany będzie do wykorzystania 
Darowizny wyłącznie w celu pomocy ofiarom skutków działań wojennych na 
terytorium Ukrainy, poprzez realizację Inicjatywy i zgodnie z celem bądź celami 
wskazanymi w złożonym Wniosku. 
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19. Uczestnik, który w ramach Programu, uzyska Darowiznę na realizację 
przedstawionej przez siebie Inicjatywy, zobowiązany będzie również do 
przedstawienia KHSF i Organizatorowi raportów, zawierających podsumowanie 
dokonanych wydatków i podjętych działań, które zostały zrealizowane  
z Darowizn. 
 

20. Organizator zastrzega, iż dodatkowe zobowiązania i obowiązki Uczestnika, będą 
mogły wynikać również bezpośrednio z zawartych z Uczestnikiem umów  
w ramach Programu. 

 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
21. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator wyznaczył 

inspektora ochrony danych, z  którym można się skontaktować pod adresem e-
mail: daneosobowe@netto.pl. 
 

22. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika (dane identyfikacyjne 
i rozliczeniowe), osób reprezentujących Uczestnika oraz dane osobowe osób, 
które zgłaszają Uczestnika do Programu (tj. imię, nazwisko, numer telefonu i 
adres e-mail) zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 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: „RODO”):  
 

1) w celu wykonania umowy (Regulaminu) i przygotowania do zawarcia 
umów Darowizny (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO): 
Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia 

zobowiązań umownych wynikających z Regulaminu w stosunku do 

Uczestnika i osoby zgłaszającej Uczestnika, oraz w celu przygotowania 

umów Darowizny; 

 

2) w celu wykonania obowiązku prawnego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO): 
Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest konieczne do wypełnienia 

obowiązków prawnych (np. informacje wymagane przez prawo podatkowe 

związane z udzieleniem i rozliczeniem Darowizn); 

 

3) w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. f RODO): 
W zakresie niezbędnym, w interesie administratora lub osoby trzeciej, 

przetwarzanie danych może być wykonywane w celu ochrony naszych 

prawnie uzasadnionych interesów, lub takich interesów osób trzecich. W 

następujących przypadkach przetwarzanie danych osobowych ma na celu 

ochronę prawnie uzasadnionych interesów: 

mailto:daneosobowe@netto.pl
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a. Przeprowadzenie i koordynacja Programu i procesu udzielania 
Darowizn; 

b. Weryfikacja wykorzystania Darowizn zgodnie z Regulaminem; 
c. Środki zmierzające do ochrony pracowników i własności 

administratora;  
d. Umożliwienie skutecznej obrony prawnej przed roszczeniami lub 

umożliwienie dochodzenia tych roszczeń; 
e. W celu informowania na naszych stronach internetowych o 

działalności Programu, oraz o wsparciu konkretnych Inicjatyw.  
 

23. Dane osobowe Uczestnika i osoby zgłaszającej Uczestnika będą udostępniane 
Związkowi oraz KHSF w celu przeprowadzenia Programu, wyboru Inicjatyw, 
udzielenia Darowizny, weryfikacji prawidłowości jej wykorzystania oraz 
wykonania obowiązków prawnych związanych z dokumentowaniem Darowizn 
wynikających z prawa podatkowego. 
 

24. Dane osobowe osoby zgłaszającej Uczestnika będą udostępniane Uczestnikowi 
celem weryfikacji przez niego Wniosku, Inicjatywy i jego zamiaru udziału w 
Programie. 
 

25. W sytuacjach, w których przetwarzanie danych jest niezbędne do 
przygotowania, zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia obowiązków 
ustawowych, albo ochrony prawnie uzasadnionych interesów, dostęp do danych 
uzyskają organy Organizatora oraz należycie upoważnieni pracownicy naszej 
organizacji. Ponadto, zaufane podmioty przetwarzające dane (w szczególności 
dostawcy usług IT) oraz dostawcy usług związanych z obsługą Programu 
otrzymają dane w zakresie, w którym jest to niezbędne przy świadczeniu ich 
usług. W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora 
niektóre z danych osobowych mogą być przekazane kancelariom prawnym i 
instytucjom odzyskiwania roszczeń (w tym komornikom). Wszystkie podmioty 
przetwarzające dane są zobowiązane na mocy zawartych umów do traktowania 
Twoich danych z zachowaniem poufności i jedynie w celu wykonania 
świadczonych usług. 
 

26. Dane osobowe Uczestnika oraz osoby zgłaszającej Uczestnika będą 
przetwarzane przez 6 lat od zakończenia roku podatkowego w którym 
Darowizna została wykonana – a w razie nie uwzględnienia Inicjatywy – przez 
okres 6 lat od podjęcia decyzji o odmowie uwzględnienia Inicjatywy. 
 

27. Osobie, której dane dotyczą, w zakresie wynikającym z RODO przysługuje: 
1) prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość; 
2) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
3) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
5) prawo do usunięcia danych osobowych; 
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
7) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony 
8) Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
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28. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne 

byśmy mogli rozpatrzyć Wniosek i koordynować wykonanie Darowizny lub 
udowodnić podjęcie decyzji o jego odrzuceniu Inicjatywy. 
 

29. Dalsze informacje o sposobie przetwarzania danych przez Organizatora 
znajdziesz w polityce prywatności dostępnej na: www.netto.pl.    

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
30. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2022 roku.  

 
31. Program trwać będzie od 13 kwietnia 2022 roku do 30 sierpnia 2022 roku lub 

do wyczerpania środków finansowych, które zostały przeznaczone przez KHSF 
na realizację Programu. 
 

32. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej 
www.sasiedzkapomoc.netto.pl, a także w siedzibie Organizatora. 
 

33. Organizator będzie uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego 
Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od chwili 
jego opublikowania na stronie internetowej: www.sasiedzkapomoc.netto.pl. 
 

34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie 
znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
 

http://www.netto.pl/

