
REGULAMIN AKCJI #jestemdda

⦁ Organizatorem akcji redakcyjnej pt. #jestemdda (dalej jako „Akcja”) oraz fundatorem 

nagród wymienionych w pkt. 13.1. lit. b), c), d) oraz w pkt. 13.2. niniejszego regulaminu 

jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w 

rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

XIII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN, 

wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44 - wydawca Gazety Wyborczej. 

⦁ Partnerem Akcji oraz fundatorem nagrody wymienionej w pkt. 13.1. a) niniejszego 

regulaminu jest Fundacja im. Stefana Batorego z siedzibą w (00-215) Warszawie przy ul. 

Sapieżyńskiej 10a, wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 101194, NIP: 

526-104-64-81.

⦁ Akcja jest skierowana do czytelników, którzy chcieliby opowiedzieć o swojej historii 

Dorosłego Dziecka Alkoholika i opublikować swój tekst na łamach Dużego Formatu, 

zarówno na stronie internetowej, jak i w wydaniu papierowym. 

⦁ Uczestnikami Akcji mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i nie zostały pozbawione 

zdolności do czynności prawnych oraz w terminie od 13 września 2021 r. do 14 listopada 

2021 r. za pośrednictwem formatki konkursowej dostępnej na stronie internetowej 

www.wyborcza.pl/duzyformat/jestemdda nadesłały list (do 15 000 znaków ze spacjami), 

opowiadający historię swojego „domu w butelce” (dalej jako „List”). List może obejmować 

odpowiedzi na pytania: Jakie macie wspomnienia ze swojego „domu w butelce”? Do 

jakich wspomnień wolelibyście nie wracać? A może był ktoś w tym domu lub poza nim, 

kto dawał Wam wsparcie, opiekę, zainteresowanie? Kto był pierwszą osobą, której 

powiedzieliście, co się w Waszym domu dzieje? Jak wyglądał okres wchodzenia w 

dorosłość? Gdzie jesteście dzisiaj? Jeśli macie dzieci, jakimi jesteście rodzicami? Z czym 

Wam do dziś jest trudno? Z czym, co wynieśliście z „domu w butelce” udało Wam się 

poradzić i w jaki sposób?

⦁ Do Akcji nie zostaną dopuszczone Listy nadesłane przez pracowników lub stałych 

współpracowników Organizatora ich małżonków oraz krewnych i powinowatych do 

drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.

⦁ W Listach nie można umieszczać danych osobowych osób, które nie wyraziły na to 

zgody. Uczestnik może w treści Listu posługiwać się fikcyjnymi imionami, nazwiskami, 

nazwami miejscowości itp. Uczestnik może zamieścić w Liście autentyczne dane 

osobowe rodziców i innych osób, pod warunkiem, że dana osoba wyraziła wyraźną  

zgodę na zamieszczenie jego danych w Liście, który może być opublikowany na łamach 

Gazety Wyborczej, serwisów Wyborcza.pl, w tym w Dużym Formacie, i innych mediów 

Agory. 

⦁ W Listach nie można zamieszczać treści sprzecznych z prawem (w tym m.in. treści 
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pochwalających ideologie totalitarne, postawy rasistowskie, ksenofobiczne, 

dyskryminujące, poniżające lub wykluczające), dobrymi obyczajami ani naruszających 

cudze dobra osobiste. Uczestnik może nadesłać wyłącznie taki List, którego jest 

samodzielnym autorem, oraz co do którego przysługują mu prawa autorskie. 

⦁ Uczestnik może nadesłać List anonimowo bądź posługując się autentycznym imieniem 

i nazwiskiem albo pseudonimem.

⦁ Z dniem opublikowania Listu w ramach realizacji nagrody, Agora nabywa majątkowe 

prawa autorskie do zwycięskich utworów na polach eksploatacji:

⦁ utrwalanie i zwielokrotnianie w nieograniczonej liczbie egzemplarzy - także w 

połączeniu z innymi utworami, wszystkimi technikami pozwalającymi na wydanie 

w formie książkowej, w nieograniczonej liczbie wydań, w szczególności techniką 

drukarską, reprograficzną, informatyczną, cyfrową oraz wprowadzanie do obrotu 

zwielokrotnionych egzemplarzy książki;

⦁ utrwalanie i zwielokrotnianie w nieograniczonej liczbie egzemplarzy techniką cyfrową, 

informatyczną, magnetyczną oraz każdą inną pozwalającą na rozpowszechnianie 

w sposób umożliwiający utrwalenie treści w formie plików cyfrowych lub 

elektronicznych, wytworzenie nieograniczonej liczby takich plików oraz transmisję 

tych plików na urządzenia elektroniczne przeznaczone do m.in. do odczytu treści 

utrwalonych na takich plikach;

⦁ trwałe i czasowe wprowadzanie do pamięci komputera;

⦁ transmisja plików cyfrowych oraz innych plików z utrwaleniem utworu, za 

pośrednictwem Internetu, sieci komunikacyjnych, informatycznych, 

teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych, w sposób umożliwiający ich 

przesłanie/pobranie, utrwalenie oraz odtwarzanie (wyświetlanie/odczyt) na 

wszelkiego rodzaju urządzeniach przeznaczonych do odczytu treści z plików 

elektronicznych lub cyfrowych (jak w szczególności e-booki i audiobooki), także 

w modelach przedpłaconych i subskrypcyjnych; w powyższym zakresie Agora, 

a także inne podmioty prowadzące dystrybucję plików cyfrowych na mocy umowy 

z Agorą, będzie uprawniona do utrwalania i utrzymywania tych plików oraz ich 

transmisji na urządzenia elektroniczne przeznaczone do użytku osobistego – bez 

ograniczeń czasowych; 

⦁ rozpowszechnianie wybranych fragmentów, w każdy wybrany przez sposób (m.in. 

w prasie, w Internecie oraz w sposób określony w podpunkcie 8.4. w celu 

reklamy i promocji wydania i dystrybucji książki.

⦁ Z dniem nadesłania Listu, Uczestnik wyraża zgodę na:

⦁ publikowanie utworu ze wskazaniem imienia i nazwiska/pseudonimu lub z jego 

pominięciem, według uznania Agory,

⦁ publikowanie utworu, w całości lub we fragmentach, samodzielnie lub w połączeniu 

z innymi utworami (także niepochodzącymi od Uczestnika), dokonywania 

redakcji, skrótów i opracowań przy zastosowaniu wszelkich dostępnych technik, 

w tym audialnych, audiowizualnych, multimedialnych, plastycznych, graficznych, 

skal i proporcji oraz dokonywania tłumaczeń, jeśli zajdzie taka potrzeba,

⦁ publikowanie utworu po zmianie imion, nazwisk, miejscowości i innych danych 

pozwalających na zidentyfikowanie osób, będących bohaterami historii opisanej 
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w Liście,

⦁ podjęcie kontaktu przez redakcję Organizatora w celu uzgodnienia szczegółów 

realizacji nagrody w postaci publikacji Listu na łamach Dużego Formatu (wydanie 

papierowe) oraz na stronie internetowej wyborcza.pl/duzyformat.

⦁ Nadesłane Listy wezmą udział w konkursie, w którym jury powołane przez Organizatora 

wyłoni w terminie do dnia 29 listopada 2021 r. 3 (trzy) najciekawsze Listy, a z pozostałych 

Listów wyróżni od 3 (trzech) do 6 (sześciu) prac. Nagrodzeni autorzy dalej będą łącznie 

zwani jako „Zwycięzcy”. Jury konkursowe wybierze najciekawsze Listy kierując się ich 

wartością literacką.

⦁ Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach na adres e-mail, wskazany 

w formatce, za pośrednictwem której nadesłano List. Zwycięzcy zostaną poproszeni 

o podanie danych, niezbędnych do zrealizowania nagrody.

⦁ Zwycięzcom przyznane zostaną następujące nagrody:

⦁ dla autorów 3 (trzech) najciekawszych Listów:

⦁ 3 (trzy) sesje terapeutyczne on-line (po 1,5h) z Ewą Woydyłło-Osiatyńską lub 

innym terapeutą z Regionalnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom 

Fundacji im. Stefana Batorego,

⦁ publikacja Listu na łamach Dużego Formatu (wydanie papierowe) oraz na 

stronie internetowej wyborcza.pl/duzyformat,

⦁ prenumerata cyfrowa wyborcza.pl na 6 (sześć) miesięcy,

⦁ pakiet 3 (trzech) książek „Wydawnictwa Agora”,

⦁ dla autorów wyróżnionych Listów:

⦁ publikacja Listu na łamach Dużego Formatu (wydanie papierowe) oraz na 

stronie internetowej wyborcza.pl/duzyformat,

⦁ prenumerata cyfrowa wyborcza.pl na 3 (trzy) miesiące,

⦁ książka Wydawnictwa Agora „Dom w butelce” Agnieszki Jucewicz i 

Magdaleny Kicińskiej.

⦁ Nagroda w postaci prenumeraty cyfrowej wyborcza.pl wydana zostanie poprzez 

przekazanie kodu dostępu umożliwiającego czasowy dostęp do wyborczej.pl. 

Warunkiem skorzystania z dostępu do prenumeraty cyfrowej jest posiadanie konta 

w serwisie wyborcza.pl i akceptacja Regulaminu serwisów z Grupy Wyborcza.pl. 

⦁ Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia29 listopada 2021 r. na stronie internetowej 

www.wyborcza.pl/duzyformat/jestemdda

⦁ Zwycięzca, może zrezygnować z odbioru nagrody w postaci publikacji Listu na łamach 

Dużego Formatu (wydanie papierowe) oraz na stronie internetowej 

wyborcza.pl/duzyformat. 

Aby poinformować o swojej decyzji należy wysłać informację o rezygnacji na adres e-

mail: jestemDDA@wyborcza.pl lub pocztą tradycyjną na adres Agora S.A., ul. 

Czerska 8/10 (00-732) z dopiskiem „Akcja #jestem dda”, w taki sposób, aby 
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informacja dotarła do Organizatora nie później niż 7 (siedem) dni kalendarzowych 

przed terminem ogłoszenia wyników konkursu. 

⦁ Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji i konkursu należy zgłaszać w 

terminie do 14 listopada 2021 r., pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

jestemDDA@wyborcza.pl lub pocztą tradycyjną na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/10 

(00-732) z dopiskiem „Akcja #jestemdda”. O zachowaniu terminu decyduje data 

wysłania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, 

z którego wysłana została reklamacja, a w przypadku reklamacji przysłanej pocztą 

tradycyjną – na adres nadawcy lub inny wskazany w reklamacji, jako  adres do 

korespondencji – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez 

Organizatora.

⦁ Reklamacja nie wyklucza ani nie ogranicza dochodzenia praw na drodze 

postępowania 

sądowego. 

⦁ Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników, w związku z Akcją 

jest Organizator – Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). 

⦁ W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, 

można się kontaktować z naszym (Organizatora) inspektorem ochrony danych 

osobowych na adres e-mail: iod@agora.pl.

⦁ Dane osobowe wszystkich Uczestników Akcji będą przetwarzane w celach 

związanych z  Akcją, w tym konkursu tj. w celu wyłonienia Zwycięzców i wydania 

nagród, a także w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi 

roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 

ust. 1 lit f) RODO* - tj. uzasadniony interes administratora danych polegający na 

przeprowadzeniu ogłoszonej Akcji, w tym konkursu oraz ustaleniu, dochodzeniu lub 

obronie przed ewentualnymi roszczeniami. 

⦁ Dane osobowe Zwycięzców będą także przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na administratorze (podatkowych i księgowych) - tj. na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO*, w związku z realizacją nagród.

⦁ Dane osobowe Zwycięzców, których Listy zostaną opublikowane będą przetwarzane 

przez okres udostępnia Listu przez Organizatora. Okres ten może zostać przedłużony 

w razie zgłoszenia ewentualnych roszczeń, w związku z publikacją Listu – do czasu 

zakończenia sprawy związanej z roszczeniem. Dane osobowe Zwycięzców będą 

przetwarzane w każdym przypadku nie krócej, niż przez okres wygaśnięcia 

obowiązków 

prawnych ciążących na administratorze, w związku z przyznaniem nagrody. 

⦁ Dane osobowe Uczestników Akcji, których Listy nie zostaną opublikowane będą 
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przetwarzane do czasu opływu okresu reklamacyjnego. Okres ten może zostać 

przedłużony w razie zgłoszenia przez Uczestnika ewentualnych reklamacji  lub 

roszczeń, w związku z Akcją i/lub konkursem - do czasu zakończenia sprawy  

związanej z reklamacją/roszczeniem. 

⦁ Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane uprawnionym organom w 

zakresie wymaganym przepisami prawa, a także spółkom z Grupy Kapitałowej Agory 

oraz podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z wykonywaniem 

Umowy, m.in. usługi księgowe, dostawy systemów informatycznych i IT, usługi 

prawne, podatkowe i windykacyjne, usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe 

autorów trzech najciekawszych Listów zostaną przekazane Fundacji im. Stefana 

Batorego – w celu realizacji nagrody w postaci sesji terapeutycznych.

⦁ Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu 

marketingu bezpośredniego – bez podawania przyczyny.

⦁ Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, z 

przyczyn 

związanych z jego szczególną sytuacją, jeżeli jego dane są przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*, tj. gdy podstawą prawną przetwarzania jest 

uzasadniony interes administratora danych.

⦁ Każdy ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych. 

Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych 

Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

⦁ Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie adresu e-mail 

uniemożliwia udział w Akcji i konkursie. Niepodanie danych, zgodnie z którymi należy 

przekazać nagrodę uniemożliwia przekazanie nagrody.

* RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/4/WE. 
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