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Strategia
zaangażowania
społecznego
Nowego Stylu
Niniejsza Polityka darowizn i zaangażowania społecznego
Nowego Stylu określa zasady przyznawania darowizn i oceny
wniosków o zaangażowanie społeczno-sponsoringowe w
Nowym Stylu.
 oprzez zaangażowanie społeczne Nowy Styl chce pomagać
P
w rozwiązywaniu problemów społecznych wspólnot lokalnych,
do których należy. Obszary i priorytety zaangażowania zostały
wybrane w odniesieniu do potrzeb społecznych, uznanych za
najbardziej potrzebne dla tych społeczności, a także biorąc pod
uwagę możliwości i efektywność oddziaływania Nowego Stylu
w danym obszarze.
 asada lokalności. Nowy Styl koncentruje swoje zaangażowanie
Z
społeczne na inicjatywach szczebla regionalnego i lokalnego
- w lokalizacjach, w których operuje i w skali adekwatnej do
prowadzonej działalności. W Polsce wspiera przede wszystkim
działania i projekty dotyczące regionu Podkarpacia, skąd pochodzi Nowy Styl Sp. z o.o., gdzie pełni rolę jednego z głównych
pracodawców i gdzie ma ulokowaną infrastrukturę produkcyjną.
 asada kontynuacji. Wiemy, jak duże znaczenie dla lokalnej
Z
społeczności ma stałość i przewidywalność naszego zaangażowania, dlatego o ile nie pojawiają się przeciwskazania,
utrzymujemy raz nawiązane relacje.

Priorytetowe obszary zaangażowania
Edukacja dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych –
inwestowanie w rozwój dzieci i młodzieży, w szczególności
wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, traktujemy jako
działanie perspektywiczne, stanowiące wyraz troski o zintegrowany rozwój całego regionu.
Popularyzacja sportu – promujemy wysiłek fizyczny jako
narzędzie profilaktyki zdrowia, dziedzinę kształtującą charakter
i podnoszące jakość życia mieszkańców.
Wsparcie kultury – wspieramy finansowo i rzeczowo wybrane
organizacje kultury i przedsięwzięcia kulturalne, bo jesteśmy
świadomi ich znaczenia dla rozwoju społecznego.
Wsparcie przedsiębiorczości – angażujemy się w inicjatywy, które
promują przedsiębiorcze postawy i edukują w obszarze ekonomii,
szczególnie młodych ludzi, bo wierzymy, że odpowiedzialnie
i efektywnie prowadzony biznes jest podstawą gospodarki i
dobrobytu społeczeństwa.
Ochrona zdrowia – wspieramy działalność instytucji ochrony
zdrowia, w szczególności poprzez darowizny rzeczowe, które
poprawiają komfort pracy i przebywania w ich wnętrzach.

Darowizny pieniężne i rzeczowe
Pomagamy podmiotom prawnym/jednostkom organizacyjnym,
które w ramach swoich działań statutowych świadczą pomoc
i wsparcie osobom fizycznym w obszarach zaangażowania, o
których mowa w rozdziale Priorytetowe obszary zaangażowania,
w szczególności: fundacjom, stowarzyszeniom, domom dziecka,
ośrodkom pomocy społecznej, innym organizacjom non-profit
oraz publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

 /w podmioty mogą składać wnioski o przyznanie darowiW
zny na formularzu załączonym do niniejszego dokumentu.
Wypełniony formularz należy przesłać na adres elektroniczny: darowizny@nowystyl.com lub na adres pocztowy –
Nowy Styl Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków z
dopiskiem „Darowizna”.
 szystkie wnioski będą rozpatrywane indywidualnie w trybie
W
ciągłym przez Komisję ds. zaangażowania społecznego powołaną przy Dziale Zarządzania Brandami Nowego Stylu.
Oceniając wnioski Komisja kieruje się następującymi kryteriami:
• s pójność ze strategią zaangażowania społecznego
Nowego Stylu,
• ocena Wnioskodawcy (profil i zakres działalności,
doświadczenie),
• ocena projektu lub działania (w tym cel inicjatywy, grupa
docelowa).
	Decyzja pozytywna jest przekazywana niezwłocznie. W takim
przypadku z Wnioskodawcą jest zawierana umowa darowizny.

Zaangażowanie
społeczno-sponsoringowe
 elem naszego zaangażowania społeczno-sponsoringowego
C
jest umacnianie wizerunku Nowego Stylu jako firmy wykazującej inicjatywę społeczną i prowadzącej działalność zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju i jednoczesna pomoc
instytucjom w realizacji projektów spójnych z naszą strategią
zaangażowania społecznego.
Współpraca sponsoringowa może być nawiązana z podmiotami prawnymi/jednostkami organizacyjnymi, które w ramach
swoich działań statutowych prowadzą działalność w obszarach
zaangażowania, o których mowa w rozdziale Priorytetowe
obszary zaangażowania.
W/w podmioty mogą składać wnioski o zaangażowanie
społeczno-sponsoringowe na formularzu załączonym do
niniejszego dokumentu. Wypełniony formularz należy przesłać
na adres elektroniczny: sponsoring@nowystyl.com lub na adres
pocztowy – Nowy Styl Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358
Kraków z dopiskiem „Sponsoring”.
Wszystkie wnioski będą rozpatrywane indywidualnie przez
Komisję ds. zaangażowania społecznego powołaną przy Dziale
Zarządzania Brandami Nowego Stylu w trybie ciągłym.
Oceniając wnioski Komisja kieruje się następującymi kryteriami:
• spójność ze strategią marketingową i handlową Nowego
Stylu oraz bieżącymi działaniami w tym zakresie
• s pójność ze strategią zaangażowania społecznego
Nowego Stylu,
• ocena Wnioskodawcy (profil i zakres działalności, doświadczenie, renoma)
• ocena projektu lub działania (w tym cel inicjatywy, skala
planowanych działań, zasięg medialny).
Decyzja pozytywna jest przekazywana niezwłocznie. W takim
przypadku z Wnioskodawcą jest zawierana umowa sponsoringowa.
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Wniosek o darowiznę
WNIOSKODAWCA
Nazwa
Adres
NIP

Regon

Krótki opis podmiotu
Rodzaj
prowadzonej
działalności,
cele itp.

Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres
E-mail
Dane osoby / osób uprawnionych do reprezentowania organizacji, instytucji
Imię i nazwisko
Pełniona funkcja

OPIS WNIOSKOWANEJ DAROWIZNY
Wnioskowana kwota darowizny
Cel wnioskowanej darowizny wraz z uzasadnieniem
Proszę podać przeznaczenie darowizny i wszelkie uzupełniające informacje.
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DEKLARACJA – ZGODA NA UPUBLICZNIENIE DANYCH
Będąc upoważnionym/upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy oświadczam, że w przypadku przyznania
darowizny przez Nowy Styl Sp. z o.o. wyrażam zgodę na upublicznienie tego faktu wraz z podaniem kwoty wsparcia
i celu przeznaczenia darowizny.
Podpis
Imię i nazwisko
Data

1.

I nformacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby/osób uprawnionych do reprezentowania organizacji, instytucji
będącej Wnioskodawcą:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowy Styl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pużaka
49, 38-400 Krosno („Nowy Styl” lub „Administrator”).
1.2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@nowystyl.com lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
1.3. P
 ani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
— w celu rozpatrzenia i obsługi wniosku o darowiznę złożonego przez podmiot, który Pani/Pan reprezentuje – podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający
umożliwieniu sprawnej obsługi wniosku o darowiznę;
— w przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu darowizny i tym samym nawiązania współpracy w celu wykonania umowy
wiążącej Nowy Styl z podmiotem, którego Pani/Pan reprezentuje – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie
uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji podmiotu wnioskującego
o przyznanie darowizny oraz reprezentującej go osoby, a także umożliwieniu sprawnego wykonywania w/w umowy;
— w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub
dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.
1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom
świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do obsługi wniosków o przyznanie darowizny, a w stosownym
przypadku usługi niezbędne do wykonania umowy, w tym usługi księgowe i prawne.
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku, a w przypadku
nawiązania współpracy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy.
Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Nowy Styl. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
1.6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia
przetwarzania.
1.7. Niezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, Nowy Styl informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych.
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1.8. P
 rzysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
1.9. P
 odanie danych jest wymagane przez Nowy Styl w celu rozpatrzenia i obsługi wniosku, a w przypadku nawiązania
współpracy także w celu zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością
rozpatrzenia i weryfikacji wniosku o darowiznę oraz niemożliwością zawarcia i wykonania umowy.

2.

I nformacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby / osób wskazanych przez Wnioskodawcę jako osoby do
kontaktu we wniosku o przyznanie darowizny:
2.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowy Styl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pużaka
49, 38-400 Krosno („Nowy Styl” lub „Administrator”).
2.2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@nowystyl.com lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
2.3. P
 ani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
— w celu rozpatrzenia i obsługi wniosku o darowiznę, który został złożony Nowy Styl przez Pani/Pana pracodawcę
(podmiot zatrudniający) – podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych będzie prawnie
uzasadniony interes Administratora polegający umożliwieniu sprawnej obsługi w/w wniosku;
— w przypadku nawiązania współpracy w celu wykonania umowy wiążącej Nowy Styl z Pani/Pana pracodawcą
(podmiotem zatrudniającym) – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora
polegający na umożliwieniu Nowemu Stylowi sprawnego wykonywania w/w umowy;
— w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub
dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami wynikającymi z w/w umowy.
2.4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Nowy Styl przez Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający).
Zakres udostępnionych danych obejmuje: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail.
2.5. P
 ani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz mogą być
przekazywane innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do obsługi wniosków, a w
stosownym przypadku usługi niezbędne do wykonania umowy, w tym usługi księgowe i prawne.
2.6. P
 ani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku, a w przypadku
nawiązania współpracy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy.
Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Nowy Styl. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
2.7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia
przetwarzania.
2.8. N
 iezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, Nowy Styl informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych.
2.9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych..
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Wniosek o zaangażowanie społeczno-sponsoringowe
WNIOSKODAWCA
Nazwa
Adres
NIP

Regon

Krótki opis podmiotu
Rodzaj
prowadzonej
działalności,
cele itp.

Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres
E-mail
Dane osoby / osób uprawnionych do reprezentowania organizacji, instytucji
Imię i nazwisko
Pełniona funkcja

OPIS PROJEKTU
Wnioskowana kwota zaangażowania
Ogólny opis projektu

Ogólny opis Odbiorcy projektu

Planowane działania marketingowe i usługi oferowane sponsorom przez Wnioskodawcę oraz czas ich trwania
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DEKLARACJA – ZGODA NA UPUBLICZNIENIE DANYCH
Będąc upoważnionym/upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, niniejszym potwierdzam, że w przypadku
wejścia we współpracę sponsoringową wyrażam zgodę na upublicznienie przez Nowy Styl Sp. z o.o. faktu zawarcia
umowy sponsoringowej z reprezentowanym przeze mnie Wnioskodawcą.
Podpis
Imię i nazwisko
Data

1.	
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby / osób uprawnionych do reprezentowania organizacji,
instytucji będącej Wnioskodawcą:
1.1. A
 dministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowy Styl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pużaka
49, 38-400 Krosno („Nowy Styl” lub „Administrator”).
1.2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@nowystyl.com lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
1.3. P
 ani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
— w celu rozpatrzenia i obsługi wniosku o zaangażowanie społeczno-sponsoringowe złożonego przez podmiot,
który Pani/Pan reprezentuje – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie
uzasadniony interes Administratora polegający umożliwieniu sprawnej obsługi wniosku o zaangażowanie społecznosponsoringowe;
— w przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu kwoty, objętej powyższym wnioskiem i tym samym nawiązania
współpracy w celu wykonania umowy wiążącej Nowy Styl z podmiotem, którego Pani/Pan reprezentuje – podstawą
prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu wiarygodnej
identyfikacji podmiotu składającego powyższy wniosek oraz reprezentującej go osoby, a także umożliwieniu
sprawnego wykonywania w/w umowy;
— w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub
dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.
1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom
świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do obsługi wniosków o zaangażowanie społecznosponsoringowe, a w stosownym przypadku usługi niezbędne do wykonania umowy, w tym usługi księgowe i prawne.
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku, a w przypadku
nawiązania współpracy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy.
Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Nowy Styl. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
1.6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia
przetwarzania.
1.7. N
 iezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, Nowy Styl informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych.
1.8. P
 rzysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
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1.9. P
 odanie danych jest wymagane przez Nowy Styl w celu rozpatrzenia i obsługi wniosku, a w przypadku nawiązania
współpracy także w celu zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością rozpatrzenia
i weryfikacji wniosku o zaangażowanie społeczno-sponsoringowe oraz niemożliwością zawarcia i wykonania umowy.

2.	
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby/osób wskazanych przez Wnioskodawcę, jako osoby do
kontaktu we wniosku o zaangażowanie społeczno-sponsoringowe:
2.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowy Styl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pużaka
49, 38-400 Krosno („Nowy Styl” lub „Administrator”).
2.2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@nowystyl.com lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
2.3. P
 ani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
— w celu rozpatrzenia i obsługi wniosku o zaangażowanie społeczno-sponsoringowe, który został złożony Nowy
Styl przez Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający) – podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych
osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający umożliwieniu sprawnej obsługi w/w
wniosku;
— w przypadku nawiązania współpracy w celu wykonania umowy wiążącej Nowy Styl z Pani/Pana pracodawcą
(podmiotem zatrudniającym) – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora
polegający na umożliwieniu Nowemu Stylowi sprawnego wykonywania w/w umowy;
— w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub
dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami wynikającymi z w/w umowy.
2.4. P
 ani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Nowy Styl przez Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający).
Zakres udostępnionych danych obejmuje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
2.5. P
 ani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz mogą być
przekazywane innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do obsługi wniosków,
a w stosownym przypadku usługi niezbędne do wykonania umowy, w tym usługi księgowe i prawne.
2.6. P
 ani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku, a w przypadku
nawiązania współpracy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy.
Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Nowy Styl. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
2.7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia
przetwarzania.
2.8. N
 iezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, Nowy Styl informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych.
2.9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
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