
Zasady Akcji „TVN POMAGAJMY SOBIE” 

 

I. Zasady Akcji 

 

1. TVN S.A. z  siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166 wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000213007, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 951-00-57-883 oraz numer 

statystyczny REGON 011131245 (dalej: TVN) we współpracy ze spółkami z Grupy Discovery 

oraz Federacją Polskich Banków Żywności organizuje akcję, której celem jest wsparcie branży 

gastronomicznej oraz osób najbiedniejszych, potrzebujących ciepłego posiłku. 

2. Akcja polega na zebraniu przez TVN informacji o zainteresowanych współpracą restauracjach 

i skontaktowaniu ich z pomocą Banków Żywności z najbardziej potrzebującymi osobami z 

Organizacji Pożytku Publicznego (dalej: „Organizacje”). Organizacje dokonają wyboru 

restauracji a TVN przekaże Organizacjom darowiznę celową na zakup posiłków w wybranej 

przez Organizację restauracji (dalej „Darowizna”). Akcja jest skierowana do właścicieli i 

restauracji, którzy z powodu pandemii stracili swoje przychody i wynagrodzenia. 

3. Restauracja, która zostanie wybrana przez Organizację będzie zobowiązana do dostarczania 50 

ciepłych posiłków (zupa + danie główne) dziennie przez 11 dni + 50 świątecznych posiłków 

dziennie na okres od 25 do 26 grudnia (łącznie 650 posiłków). Wartość 1 (słownie: jednego) 

posiłku to 20 (słownie: dwadzieścia) złotych brutto. Łączna wartość zamówienia na posiłki z 

jednej restauracji wyniesie 13 000 (słownie: trzynaście tysięcy) złotych brutto.  

4. Akcja będzie realizowana w okresie od 19 listopada do dnia 25 listopada 2020 , a posiłki w 

ramach akcji będą dostarczane przez restauracje bezpośrednio do Organizacji w okresie od 

dnia 14 grudnia do dnia 24 grudnia 2020, przy czym w terminie 24 grudnia dostawa powinna 

zawierać posiłki na dzień 24.12 oraz posiłki na 2 dni Świąt, tj. 25 – 26 grudnia 2020 (dania 

świąteczne). 

5. TVN, przy wsparciu spółek z Grupy Discovery zgromadzi środki finansowe z emisji specjalnych 

bloków reklamowych i akcji antenowych na potrzeby przeprowadzenia akcji, które w formie 

Darowizny zostaną przekazane do Organizacji, które zgłosiły chęć udziału w Akcji poprzez banki 

żywności. 

6. Restauracje, które chciałyby się zgłosić do udziału w akcji są zobowiązane do zapoznania się z 

niniejszymi zasadami, wypełnienia formularza dostępnego na stronie 

tvn.pl/tvnpomagajmysobie oraz złożenia wymaganych oświadczeń. Akcja jest kierowana do 

restauracji, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. 

7. Zgłoszenia restauracji należy przesyłać w terminie do dnia 25 listopada 2020. 

8. Restauracje, aby być zakwalifikowanymi do akcji zobowiązane są spełnić wskazane wymogi 

dotyczące przygotowywania posiłków (zupa + danie główne), tj. dania muszą być gotowane 

(nie smażone, ewentualnie mogą być pieczone z uwzględnieniem potrzeb osób starszych); 

lekkostrawne (bez dodatków w postaci ciężkich sosów np. śmietanowych, grzybowych itp.); 

łagodne (bez ostrych przypraw). Zupa powinna być ugotowana na mięsie (odżywcza). Danie 

główne powinno składać się z mięsa lub opcji wegetariańskiej plus ziemniaki lub ryż lub 

makaron lub kasza plus surówka lub warzywa gotowane. Restauracje ponadto zobowiązane są 

określić zasięg realizacji dostawy posiłków, opcjonalnie opisać swoje doświadczenie w 

żywieniu zbiorowym na rzecz np. szkół, szpitali, zakładów pracy, zakładów opiekuńczo-

leczniczych itp. oraz zobowiązać się, iż w przypadku otrzymania zamówienia lub zawarcia 

umowy o dostawę z Organizacją będą dostarczać przygotowane posiłki przez okres 11 dni, w 



tym dodatkowo posiłków świątecznych przeznaczonych na 2 dni świąteczne. Posiłki świąteczne 

powinny być charakterystyczne dla okresu Świąt Bożego Narodzenia w ilości łącznie 100 porcji 

przeznaczonych do spożycia w dniach 25 -26 grudnia 2020.   

9. Dostawa posiłków musi się odbywać w obowiązującym reżimie sanitarnym w pojedynczych 

opakowaniach odpowiednich do przechowywania i transportu żywności. 

10. Dane pierwszych 100 restauracji z każdego województwa, które zgłoszą się do udziału w akcji, 

będą spełniały określone niniejszymi Zasadami wymagania i zostaną pozytywnie 

zweryfikowane zostaną przekazane do banków żywności i odpowiednich Organizacji.  

11. Organizacje, które otrzymają środki finansowe od TVN oraz spółek z Grupy Discovery wybiorą 

według własnych potrzeb oraz według potrzeb swoich podopiecznych restauracje (m.in. w 

oparciu o zaproponowane menu) i złożą w wybranych restauracjach zamówienie na 50 

posiłków (zupa + danie główne) dziennie przez okres 11 dni + 2 dni Świąt z dostawą we 

wskazane przez Organizacje miejsce. Łączna wartość zamówienia dla jednej restauracji 

wyniesie 13 000 (słownie: trzynaście tysięcy) złotych brutto.  

12. Organizacje zawrą z wybranymi restauracjami zamówienia lub umowy dotyczące realizacji 

dostaw posiłków na warunkach ustalonych przez strony. 

13. TVN nie ponosi odpowiedzialności za kwestie związane z realizowanymi przez restaurację 

dostawami posiłków.  

14. Dokonując zgłoszenia do akcji oraz składając oświadczenia, o których mowa w ust. 8 powyżej 

restauracja oświadcza, że: 

a)   adres e-mail oraz numer kontaktowy podany w formularzu rejestracji jest poprawny i 

aktywny; 

b) ponosi odpowiedzialność za aktualność i poprawność danych wskazanych TVN. 
 

15. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy TVN oraz innych podmiotów 

z grupy kapitałowej do której należy TVN, którzy prowadzą działalność restauracyjną. Zakaz 

dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, 

zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 

 

II.  Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem Danych Osobowych wskazanych przez restauracje jest TVN S.A. z siedzibą 
w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166. Wprowadzone w formularzu zgłoszeniowym dane 
osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do poprawnego 
przeprowadzenia Akcji. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych restauracji jest uzasadniony interes 
Administratora Danych Osobowych w postaci umożliwienia udziału w akcji restauracjom i 
przeprowadzenia akcji zgodnie z niniejszymi Zasadami.  

3. Restauracja ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  Wszelką korespondencję dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych należy kierować do TVN S.A. na adres: Administrator 
Danych Osobowych, TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa lub na adres skrzynki 
mailowej: iod@tvn.pl. 
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III. Postanowienia końcowe 

 

1. Zasady akcji obowiązują od dnia 19 listopada 2020. 

2. Reklamacje związane ze zgłaszaniem się restauracji do akcji i procesem przekazywania 

danych restauracji do Organizacji mogą być składane przez restauracje na adres mailowy […] 

i będą rozpatrywane przez TVN w terminie 14 dni. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach akcji zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

4. W razie dokonania przez TVN zmian w Zasadach akcji, TVN poinformuje restauracje o każdej 

takiej zmianie, udostępniając restauracjom, które zgłosiły się do akcji aktualną treść Zasad 

akcji. 

5. Aktualne Zasady akcji są dostępne pod adresem internetowym: tvn.pl/tvnpomagajmysobie. 
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Przedsiębiorców w  akcji pod tytułem „TVN 
POMAGAJMY SOBIE ”. 
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane 
osobowe, jest TVN S.A. (dalej „TVN”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. TVN 
S.A. jest częścią grupy spółek, której właścicielem jest Discovery Inc. z siedzibą w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki (dalej „Grupa Discovery”). Możesz się skontaktować z nami pod adresem 
iod@tvn.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem 
dpo@discovery.com. 

 
Skąd TVN ma Twoje dane? 

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie w zakresie: numer telefonu, adres e-mail, NIP gdy 

zarejestrowałeś/łaś zgłoszenie  do udziału w akcji pod tytułem „TVN POMAGAJMY SOBIE” („Akcja”) 

poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie 

internetowej tvn.pl/tvnpomagajmysobie. 

 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez TVN? 
 
TVN jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu TVN w postaci umożliwienia Ci udziału w Akcji i przeprowadzenia Akcji oraz 
wysyłania do Ciebie informacji handlowych dotyczących produktów i usług spółek z Grupy TVN. 
 
Twoje dane mogą być też potrzebne dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dla celów 
prowadzenia analiz i statystyk, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa).  
 
Przetwarzamy Twoje dane w zakresie: nazwa firmy, adres firmy, nazwa restauracji, adres restauracji, 
numer telefonu, adres e-mail, NIP, w celu umożliwienia Ci udziału w Akcji i przeprowadzenia Akcji. 
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Czy musisz podać TVN swoje dane osobowe? 

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie: nazwa firmy, adres firmy, nazwa restauracji, adres 
restauracji, numer telefonu, adres e-mail, NIP, jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwi 
wzięcie udziału w Akcji. 
Jakie masz uprawnienia wobec TVN w zakresie przetwarzanych danych? 
  
Możesz żądać od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich 
danych osobowych. 
 
Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz zażądać ich sprostowania. W takim 

przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy dane są 

prawidłowe. 

Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, możesz żądać usunięcia Twoich danych. 

W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu. 

Jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane 

niezgodnie z prawem, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez TVN do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 
 
Masz  prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: 

 przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 

lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją, 

 dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. 
 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?  
 
Możemy udostępnić Twoje dane osobowe: 

 podmiotom z Grupy TVN w celu realizacji celów Akcji; 

 osobom uczestniczącym w procesie realizacji Akcji; 

 właściwym organom państwowym, w zakresie bezpośrednio wynikającym z przepisów prawa; 

 podmiotom trzecim w celu realizacji określonych zadań i usług na rzecz Administratora w 

zakresie obsługi IT, usług doradczych, administracyjnych, kontroli. 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

 

TVN przechowuje Twoje dane osobowe przez czas przeprowadzania Akcji. 

 

W przypadku powstania po naszej stronie uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć 
konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Twoje dane będą przechowywane przez czas 
do przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres 
egzekwowania wykonania wyroku. 



Dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług spółek z Grupy TVN, przechowujemy Twoje 
dane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu Akcji.  
 
 
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Dane osobowe zawarte w formularzach zgłoszeniowych mogą być przekazywane poza terytorium 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach grupy kapitałowej, do której należy TVN S.A. dla 
celów przeprowadzenia Akcji. W takich przypadkach przekazanie danych odbywa się na podstawie tzw.  
Standardowych  Klauzul Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską. Jeżeli chcesz 
zapoznać się z treścią standardowych klauzul umownych skontaktuj się z nami pod adresem 
iod@tvn.pl. 
 
Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy 
tworzyć Twój profil w oparciu o Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie 
będziemy także tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe.  
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