Regulamin akcji „Casting internetowy SMYKA”

I. Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

4.

5.

Organizatorem akcji „Casting internetowy SMYKA” (dalej „Casting”) jest spółka SMYK S.A., z siedzibą
w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000643442, NIP 5252159820, REGON 016261640, kapitał zakładowy w wysokości
265.006.073 zł opłacony w całości (dalej „Organizator”).
Warunki uczestnictwa w akcji określa niniejszy Regulamin.
Casting składa się z kilku etapów, a zgłoszenia do niego przyjmowane są w formie elektronicznej
w dniach: 15 czerwca – 12 lipca 2020 r. Organizator zastrzega sobie możliwość ponowienia etapu przyjmowania zgłoszeń do Castingu w sytuacji określonej w punkcie 14 niniejszego Regulaminu.
Celem Castingu jest wyłonienie dzieci, które zostaną zaproszone do udziału w sesjach zdjęciowych i/lub
nagraniach reklam TV, promujących kolekcję ubrań marki COOL CLUB i produkty marki SMIKI na sezony
jesień/zima 2020, wiosna /lato 2021 oraz jesień/zima 2021 (dalej „Reklamy”).
Czas trwania Castingu wraz z poinformowaniem wybranych w Castingu Uczestników obejmuje okres
od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 31 lipca 2021 r.

II. Uczestnicy Castingu
6.
7.

8.

Casting skierowany jest do dziewczynek i chłopców o wzroście od 56 cm do 160 cm zgłoszonych do Castingu w sposób określony w punktach 7-13 niniejszego Regulaminu (dalej: „Uczestnicy”).
Zgłoszenia dziecka do Castingu może dokonać rodzic dziecka sprawujący wobec niego władzę rodzicielską, lub opiekun prawny dziecka, o ile taki został ustanowiony. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim będą zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu „Opiekunami”.
Warunkiem zgłoszenia dziecka do Castingu jest:
a. Przesłanie przez Opiekuna e-maila ze zgłoszeniem dziecka na adres: casting@smyk.com do dnia
12 lipca 2020 r. do godziny 23:59.
b. Podanie w temacie e-maila płci zgłaszanego dziecka (DZIEWCZYNKA/CHŁOPIEC) i miasta zamieszkania.
c. Dołączenie do zgłoszenia 2 aktualnych fotografii zgłaszanego dziecka, z których jedna powinna
przedstawiać twarz, a druga sylwetkę. Twarz zgłaszanego dziecka powinna być dobrze widoczna,
bez smoczków, okularów przeciwsłonecznych, bez nakrycia głowy, włosy powinny być widoczne.
Zgłoszenia zawierające więcej niż 2 fotografie nie będą brane pod uwagę.
d. Podanie w zgłoszeniu następujących danych, w podanej kolejności:
 imię i nazwisko zgłaszanego dziecka
 data urodzenia zgłaszanego dziecka
 miasto zamieszkania
 wzrost zgłaszanego dziecka
 rozmiar ubrania zgłaszanego dziecka
 rozmiar butów zgłaszanego dziecka
 imię i nazwisko dokonującego zgłoszenia Opiekuna
 adres e-mail dokonującego zgłoszenia Opiekuna
 numer telefonu dokonującego zgłoszenia Opiekuna
 szczególne umiejętności dziecka (opcjonalnie)
e. Wyrażenie zgody przez Opiekuna na udział zgłaszanego dziecka w Castingu poprzez zamieszczenie
w treści e-maila zawierającego zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 8.a. Regulaminu następującego
oświadczenia „Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem akcji „Casting internetowy
Smyka”, dostępnym na stronie www.smyk.com/casting-2 i akceptuję jego postanowienia”.
f. Potwierdzenie przez Opiekuna dziecka zgłaszanego do Castingu uprawnienia do działania w imieniu tego dziecka oraz prawdziwości podanych danych poprzez zamieszczenie w treści
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e-maila zawierającego zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 8.a Regulaminu następującego oświadczenia „Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym dziecka, którego dane przesyłam
w niniejszej wiadomości, oraz, iż dane zawarte w zgłoszeniu są poprawne i aktualne.”
g. Wyrażenie przez dokonującego zgłoszenia Opiekuna zgody na przetwarzanie przez Smyk S.A. danych osobowych Opiekuna zawartych w zgłoszeniu, poprzez zamieszczenie w treści e-maila zawierającego zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 8.a Regulaminu następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 48 moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu na potrzeby przeprowadzenia akcji „Casting internetowy SMYKA”.
h. Wyrażenie przez dokonującego zgłoszenie Opiekuna zgody na przetwarzanie przez Smyk S.A. danych osobowych zgłaszanego dziecka poprzez zamieszczenie w treści e-maila zawierającego zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 8.a Regulaminu następującego oświadczenia: „Działając jako przedstawiciel prawny dziecka, które zgłaszam do udziału w akcji „Casting internetowy Smyka”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 48 danych osobowych tego dziecka zawartych w niniejszym zgłoszeniu oraz danych zawartych na zdjęciach i nagraniach wykonanych w ramach Castingu na potrzeby przeprowadzenia akcji
„Casting internetowy Smyka”.
i. Podpisanie zgłoszenia poprzez zamieszczenie na końcu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt.
8.a imienia i nazwiska osoby zgłaszającej (Opiekuna).
Przesłanie wszystkich danych wymaganych w pkt. 8.b-8.d oraz złożenie oświadczeń, o których mowa
w pkt. 8.e-8.i jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do wzięcia udziału w Castingu. Otrzymane
przez Organizatora dane nie będą nigdzie publikowane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Późniejsze żądanie usunięcia powyższych danych (w całości lub części), zaprzestania ich przetwarzania, jak
również zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania tychże danych bądź wycofanie którejkolwiek z powyższych zgód jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka, którego zgłoszenie dotyczy, z udziału
w Castingu.
Udział w Castingu jest dobrowolny i nie wiąże się z jakimkolwiek wynagrodzeniem dla Uczestnika
czy jego Opiekunów.
Warunki uczestnictwa w Castingu określa niniejszy Regulamin. Opiekun powinien przed przystąpieniem
do Castingu zapoznać się z Regulaminem. Udział dziecka zgłoszonego przez Opiekuna w Castingu oznacza, że Opiekun zapoznał się z treścią Regulaminu, zrozumiał go i zaakceptował jego warunki.
Opiekun dokonując zgłoszenia potwierdza, że władny jest dokonać zgłoszenia w imieniu zgłaszanego
dziecka, w tym w szczególności:
a. w przypadku Opiekuna będącego rodzicem Uczestnika Opiekun taki oświadcza, że:
i.
jego władza rodzicielska w stosunku do Uczestnika nie została ograniczona w sposób uniemożliwiający dokonanie zgłoszenia i wyrażenie zgody na udział Uczestnika w Castingu,,
ii.
dokonanie zgłoszenia i udział Uczestnika w Castingu są objęte zgodą drugiego rodzica
Uczestnika, chyba że władza rodzicielska tego drugiego rodzica została ograniczona w sposób uniemożliwiający mu podejmowania decyzji w sprawach określonych w niniejszym Regulaminie;
b. w przypadku Opiekuna nie będącego rodzicem Uczestnika, Opiekun taki oświadcza, że został ustanowiony opiekunem Uczestnika postanowieniem sądu opiekuńczego, uzyskał wszelkie niezbędne
zezwolenia na dokonanie zgłoszenia i wyrażenie zgody na udział Uczestnika w Castingu, oraz,
że jego opieka nad Uczestnikiem nie ustała.
Opiekun dokonując zgłoszenia oświadcza, że przed dokonaniem zgłoszenia, o ile rozwój umysłowy, stan
zdrowia i stopień dojrzałości Uczestnika na to pozwala, wysłuchał Uczestnika oraz uwzględnił jego wolę
dokonując zgłoszenia.

III. Zasady Castingu
14. W ramach I etapu Castingu w dniach 15 czerwca – 12 lipca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia Uczestników zgodne z postanowieniami punktu II. niniejszego Regulaminu. W sytuacji, gdy:
 liczba Uczestników zgłoszonych do Castingu będzie niewystarczająca do prawidłowego przeprowadzenia Castingu, lub
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Organizator nie wyłoni podczas Castingu Uczestników w liczbie niezbędnej do przeprowadzenia
sesji lub nagrania, lub
 Wybrani przez Organizatora Uczestnicy zrezygnują z udziału w sesji lub nagraniu
Organizator może, wedle własnego uznania, powtórnie przeprowadzić poszczególne etapy Castingu,
w tym wyznaczyć kolejny termin lub kolejne terminy w których przyjmował będzie zgłoszenia do Castingu.
W Castingu mogą nastąpić kolejne etapy konieczne do wyłonienia Uczestników, którzy które będą zapraszani do kolejnych etapów lub na sesje zdjęciowe bądź nagrania reklamy TV, w tym:
 Etap II polegający na wykonaniu zdjęć i nagrań próbnych z udziałem wybranych Uczestników oraz
zmierzeniu ich wzrostu
 Etap III polegający na udziale wybranych Uczestników w tzw. recallu do nagrania reklam TV
 Etap IV polegający na udziale wybranych Uczestników w przymiarkach ubrań do sesji zdjęciowych
i nagrań
Decyzja o realizacji kolejnych etapów bądź też o odstąpieniu od niektórych z nich lub wszystkich należy
do Organizatora i może być podyktowana m.in. względami bezpieczeństwa w związku z aktualną sytuacją epidemiczną kraju.
Każdorazowo Opiekunowie wybranych do kolejnych etapów Castingu zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem: wiadomości e-mail lub telefoniczne lub za pomocą SMS. Uczestnik (działając poprzez Opiekuna) może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Castingu. Organizator zastrzega sobie
prawo do poproszenia Opiekuna o dostanie kolejnych, aktualnych zdjęć Uczestnika. Nie spełnienie przez
Opiekuna prośby, o której mowa w zdaniu poprzednim w terminie zakreślonym przez Organizatora jest
równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Castingu.
Potwierdzenie wyboru Uczestnika do konkretnej sesji zdjęciowej i/lub nagrania reklamy TV zostanie
przekazane Opiekunowi telefoniczne a także wysłane SMS-em i/lub pocztą elektroniczną na adres
e-mail Opiekuna podany w zgłoszeniu. Uczestnik może zostać wybrany do udziału w kilku sesjach lub
nagraniach.
Uczestnik wybrany do udziału w sesji zdjęciowej i/lub nagraniu reklamy TV (działając poprzez Opiekuna)
ma prawo zrezygnować z udziału w sesji lub reklamie, bez podania przyczyny, nie ma natomiast prawa
przeniesienia możliwości udziału w sesji zdjęciowej i/lub nagraniu reklamy TV na osobę trzecią (nawet
jeżeli jest to inne dziecko tego samego Opiekuna) ani wymiany możliwości udziału w sesji zdjęciowej
i/lub nagraniu reklamy TV na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. Wybrany w Castingu Uczestnik
nie może także zamienić możliwości uczestnictwa w sesji lub nagraniu, do którego został wytypowany
na możliwość uczestnictwa w innej sesji lub nagraniu.
Informacja o wynagrodzeniu za udział w sesji zdjęciowej i/lub nagraniu reklamy TV zostanie przekazana
Opiekunowi wraz z informacją o wybraniu Uczestnika, podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa
w pkt. 18.

IV. Sesje zdjęciowe i nagrania reklam TV
21. Planowo Sesje zdjęciowe i nagrania reklam TV będą odbywać się w terminach od czerwca 2020 do lipca
2021 r. Dokładny termin, miejsce i warunki finansowe sesji lub nagrania reklamy TV do udziału w której
dany Uczestnik został wytypowany w ramach Castingu zostaną podane Opiekunowi w rozmowie telefonicznej, o której mowa w pkt. 18., a także potwierdzone drogą mailową lub SMS-em.
22. Warunkiem udziału w sesji zdjęciowej lub nagraniu reklamy TV jest wyrażenie przez Opiekunów mającego wziąć w nich udział zezwolenia na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez SMYK S.A.
wizerunku tego Uczestnika, utrwalonego w trakcie sesji lub nagrania, w materiałach promocyjnych, reklamowych, marketingowych, informacyjnych i prasowych, w tym w szczególności w prasie i Internecie,
telewizji oraz na ulotkach, plakatach i banerach, (w tym na przekazywanie materiałów zawierających
tenże wizerunek partnerom handlowym SMYK S.A. działającym na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poza jego granicami). Wyrażenie przedmiotowej zgody następuje poprzez złożenie
przez Opiekuna przed rozpoczęciem sesji i/lub nagrania reklamy TV stosownych oświadczeń określających szczegółowe warunki udziału w ww. sesji lub nagraniu reklamy TV.
23. Niektóre z sesji zdjęciowych lub nagrań reklam TV mogą odbywać się poza granicami Polski. Warunkiem
udziału w takich wydarzeniach jest posiadanie przez Uczestnika oraz jednego Opiekuna, który będzie
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towarzyszył Uczestnikowi podczas wyjazdu dokumentów i zezwoleń niezbędnych do wyjazdu poza granice Polski oraz pobytu w miejscu przeprowadzenia takiej sesji lub nagrania, w tym ważnego paszportu
lub dowodu osobistego (w zależności od kraju, w którym będzie odbywała się sesja i nagranie reklamy
TV).
24. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w sesji lub nagraniu reklamy TV Uczestników,
których wygląd uległ istotnej zmianie od czasu przeprowadzenia ostatniego etapu Castingu, w którym
dany Uczestnik brał udział, co w szczególności dotyczy zmiany fryzury Uczestnika. W razie zmiany wyglądu Uczestnika wytypowanego do udziału w sesji lub nagraniu reklamy TV jego Opiekun powinien
skontaktować się z Organizatorem i uzyskać jego potwierdzenie, czy taka zmiana nie spowoduje wykluczenia Uczestnika z udziału w sesji lub nagraniu reklamy TV.
25. Organizacją sesji zdjęciowej oraz nagrania reklamy TV zajmuje się Organizator.
26. Udział w sesji zdjęciowej lub nagraniu reklamy TV nie gwarantuje wykorzystania wizerunku dziecka
w kampanii reklamowej ubrań COOL CLUB lub produktów SMIKI, o której mowa w pkt. 4.
V. Dane osobowe
27. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Castingiem jest spółka SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265.006.073 PLN, NIP
525-21-59-820, (dalej: „SMYK S.A.” lub „Administrator”).
28. Z Administratorem można skontaktować się w jeden z następujących sposobów: przesyłając e-mail
na adres mojedane@smyk.com, dzwoniąc pod numer +48 22 448 00 00 lub wysyłając list (najlepiej z dopiskiem „Dane Osobowe-Casting”) na adres: SMYK S.A., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa.
29. W SMYK S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Aby skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych należy przesłać email na adres dpo@smyk.com lub wysłać list (najlepiej z dopiskiem
„Inspektor Ochrony Danych”) na adres: SMYK S.A., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa.
30. Dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z uczestnictwem Uczestnika w Castingu,
to jest imię i nazwisko Opiekuna, imię i nazwisko zgłaszanego dziecka, płeć zgłaszanego dziecka, miasto
zamieszkania, data urodzenia zgłaszanego dziecka, jego wzrost, rozmiar ubrania, rozmiar buta, wizerunek, nagranie głosu, kontaktowy adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego Opiekuna, będą przetwarzane w celu:
 przeprowadzenia Castingu, wyłonienia i poinformowania zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych skarg i reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda - art. 6 ust 1 lit a)
RODO);
 ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jako że przetwarzanie jest
niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Administratora polega na zapewnieniu możliwości ochrony praw i interesów Administratora przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków;
 wywiązania się przez Administratora z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Administratora przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych – jako że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO.
31. Organizator może przekazywać dane osobowe przetwarzane w związku z Castingiem podmiotom, które
działają na zlecenie Organizatora, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, doradcom prawnym, podmiotom prowadzącym biuro obsługi klienta, podmiotom zajmującym się usługami w zakresie masowej wysyłki wiadomości, podmiotom świadczącym usługi wsparcia
w zakresie obsługi profili w mediach społecznościowych lub podmiotom zajmującym się profesjonalnym
niszczeniem danych. Każdorazowo przekazanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim odbywać
się będzie na podstawie stosownej umowy powierzenia.
32. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 30, nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
33. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Castingu
nie dłużej niż do końca lipca 2021 roku. W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą one przechowywane do czasu przedawnienia
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roszczeń związanych z Castingiem. W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Administratora przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych będą one
przechowywane przez czas konieczny dla wykazania zgodności z RODO.
Każdy Uczestnik Castingu oraz Opiekun ma w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych następujące uprawnienia:
 prawo do sprostowania danych,
 prawo dostępu do danych,
 prawo do usunięcia danych,
 prawo do ograniczenia przetwarzania,
 prawo do przenoszenia danych,
 prawo do sprzeciwu,
 prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie
na niego wpływa,
 prawo do wycofania zgody
 prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Aby skorzystać z uprawnień określonych w pkt. 34 powyżej, należy skontaktować się z Administratorem
przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w pkt. 28.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (wizerunku w postaci zdjęcia, danych określających tożsamość lub danych adresowych) może uniemożliwić
udział w Castingu. Wycofanie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przed cofnięciem
zgody.
Administrator nie będzie podejmował wobec Uczestnika decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Uczestnika skutki
prawne lub w podobny sposób znacząco na Uczestnika wpływało.
Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych osób wyłonionych w Castingu oraz
ich Opiekunów przedstawione zostaną tymże Opiekunom przed złożeniem przez nich oświadczeń, o których mowa w sekcji IV pkt. 22 niniejszego Regulaminu.

VI. Reklamacje
39. Opiekunowie mają prawo do składania reklamacji co do przebiegu Castingu i jego wyników. Wszelkie
uwagi i reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: SMYK SA, ul
Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, Dział Marketingu. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji
decyduje data stempla pocztowego.
40. Zalecane jest aby reklamacja była być sporządzona w formie pisemnej i zawierała: imię i nazwisko Opiekuna, imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem
oraz podpis.
41. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania.
42. Zawiadomienia o wyniku reklamacji będą przesłane reklamującemu pocztą na adres Opiekuna w terminie 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
VII.
Postanowienia końcowe
43. Wszelkie spory wynikające z udziału w Castingu będą rozpatrywane przez sąd powszechny.
44. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.smyk.com/casting-2 oraz u Organizatora podczas
trwania Castingu, w terminie wskazanym w pkt. 3.
45. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

Warszawa, 10 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 1
Oświadczenia opiekuna
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem akcji „Casting internetowy SMYKA”, dostępnym na stronie
www.smyk.com/casting-2 i akceptuję jego postanowienia.
Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym dziecka, którego dane przesyłam w niniejszej wiadomości,
oraz, iż dane zawarte w zgłoszeniu są poprawne i aktualne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 48
moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu na potrzeby przeprowadzenia akcji „Casting internetowy SMYKA”.
Działając jako przedstawiciel prawny dziecka, które zgłaszam do udziału w akcji „Casting internetowy SMYKA”,
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 48
danych osobowych tego dziecka zawartych w niniejszym zgłoszeniu oraz danych zawartych na zdjęciach i nagraniach wykonanych na potrzeby przeprowadzenia akcji „Casting internetowy SMYKA”.

Warszawa, 10 czerwca 2020 r.

