REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ "OCHRONA DLA PACJENTÓW "
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§ 1 Definicje:
Pacjent hematonkologiczny (dalej ,,Pacjent”)- osoba, u której zdiagnozowano nowotwór krwi
lub układu chłonnego, która przyjmuje chemioterapię lub ma zdiagnozowaną neutropenię.
Uczestnik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba nieposiadająca
zdolności do czynności prawnych lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych.
Akcja charytatywna "OCHRONA DLA PACJENTÓW " (dalej "Akcja") - Akcja , której celem
jest nieodpłatne przekazanie Pacjentom „zestawu pierwszej potrzeby” zawierającego środki
ochrony osobistej zgodne z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego mające na celu ograniczenie możliwości transmisji wirusa COVID-19 (dalej
"Zestaw").
Organizator Akcji (dalej "Organizator") - Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec z siedzibą w
Kowarach (58-530) przy ul. Borusiaka 9, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
numerem 0000080821, o numerze NIP 6112704761.
Formularz - formularz zamieszczony na stronie internetowej http://www.szpiczakmnogi.pl/, w
którym Uczestnicy lub ich Przedstawiciele Ustawowi zamieszczają niezbędne dane osobowe
Uczestników w celu wzięcia udziału w Akcji.
Regulamin (dalej „Regulamin”) - niniejszy Regulamin, który określa warunki uczestnictwa w
Akcji.
Dokument medyczny (dalej "Dokument") - dokument zawierający informacje o stanie zdrowia
Uczestnika, na podstawie, którego Organizator dokona weryfikacji, czy Uczestnik stanowi
Pacjenta w rozumieniu § 1 ust 1 Regulaminu.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 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)

§ 2 Postanowienia ogólne.
1. Akcja odbywa się od 15.07.2020 do 30.08.2019 2020 r. bądź do wyczerpania zapasu
Zestawów.
2. W skład Zestawu wchodzą:
a) maski jednorazowe, sztuk: 20
b) przyłbica ochronna 1 szt.
c) rękawiczki jednorazowe, sztuk: 50
3. Organizator zastrzega, iż jeden Pacjent może otrzymać tylko jeden Zestaw.
4. Regulamin dostępny jest na witrynie Akcji http://www.szpiczakmnogi.pl/ (dalej „Witryna”)
oraz w siedzibie Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec przy ul. Borusiaka 9, w Kowarach.
5. Warunkami technicznymi, które są niezbędne skorzystania z Akcji przez Uczestnika są:
a) dostęp do sieci Internet,
b) posiadanie telefonu komórkowego

§ 3 Zgłoszenie uczestnictwa.
1. Przystąpienie do Akcji jest dobrowolne i oznacza zaakceptowanie Regulaminu w całości, w
szczególności warunków nieodpłatnego przekazania Zestawów przez Organizatora na rzecz
Pacjentów.
2. Zgłoszenia udziału w Akcji będą przyjmowane za pośrednictwem Witryny, przez znajdujący
się na niej dedykowany Formularz. W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić Formularz.
3. Formularz zawiera wyłącznie dane niezbędne do dobrowolnego zapewnienia uczestnictwa w
Akcji:
a) następujące dane osobowe Uczestnika:
• imię i nazwisko;
• numer telefon komórkowego;
• adres e-mail;
• adres zamieszkania;
• dane dotyczące zdrowia zawarte w Dokumencie;
b) zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych Uczestnika o następującej treści:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w niniejszym
formularzu w celu przeprowadzenia weryfikacji zgłoszenia Uczestnika do udziału w Akcji.
Przyjmuje do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie
przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”
oraz
,,Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9
ust. 1 RODO, zamieszczonych w Dokumencie załączonym do Formularza zgłoszeniowego, w
celu przeprowadzenia weryfikacji, czy Uczestnik jest osobą u której zdiagnozowano nowotwór
krwi lub układu chłonnego i która przyjmuje chemioterapię lub ma zdiagnozowaną neutropenię
Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie
przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”
„Wyrażam zgodę na wysyłkę komunikacji marketingowej ze strony Fundacji Carita na podany
przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu. (zgoda nieobowiązkowa)
4. Do Formularza należy załączyć czytelny skan bądź zdjęcie Dokumentu. W przypadku
niedołączenia Dokumentu zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.
5. Uczestnicy będący członkami Organizatora wypełniając Formularz są zwolnieni z obowiązku
załączenia Dokumentu , wówczas takie osoby powinny w Formularzu zaznaczyć informację o
statusie członka Fundacji, lecz pomimo tego, zgłoszenia od członków Fundacji będą
każdorazowo weryfikowane przez Organizatora. Organizator ma prawo, w przypadku
wątpliwości, zażądać od Uczestnika będącego członkiem Organizatora przedstawienia
Dokumentu.
6. W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnych
zgłoszenia dokonuje reprezentujący Uczestnika Przedstawiciel Ustawowy (rodzic lub opiekun
prawny) .

§ 4 Warunki przekazania Zestawu
1. Pełnomocnik Organizatora weryfikuje poprawność Zgłoszenia i sprawdza, czy Uczestnik stanowi
Pacjenta w rozumieniu § 1 ust 1 Regulaminu. Weryfikacja zgłoszeń przy użyciu Formularza
dokonywana jest przez Pełnomocników Organizatora w dni robocze od poniedziałku do piątku, w
godzinach 9.00-17.00.
2. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Pełnomocnik Organizatora przekaże Pacjentowi
przy użyciu numeru telefonu (sms) lub drogą elektroniczną (e-mail), w zależności od wybranego
sposobu komunikacji przez Pacjenta, potwierdzenie wysyłki Zestawu na adres podany przez Pacjenta w
Formularzu.
§ 5 Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 RODO Organizator wskazuje, iż :
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec, z siedzibą
przy ulicy Borusiaka 9, 58-530 Kowary
2. Wszelkie sprawy związane z danymi osobowymi możesz konsultować pod adresem
mailowym kontakt@fundacjacarita.pl
3. Dane osobowe Uczestników tj. imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres
zamieszkania zostaną ujawnione następującym odbiorcom: .Poczta Polska , Fundacja Carita Zarząd
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą jedynie na potrzeby związane z weryfikacją
zgłoszenia udziału w Akcji oraz przekazaniem Zestawu przez okres realizacji Akcji.
5. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest zgoda wyrażona w sposób elektroniczny przez
Uczestnika lub jego Przedstawiciela Ustawowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a)
RODO (dalej ,,Zgoda”).
6. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Zgody przed jej cofnięciem
7. Uczestnikowi lub jego Przedstawicielowi Ustawowemu przysługuje:
a) prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Uczestnika, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
c) prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego danych osobowych Uczestnika dostarczonych Administratorowi oraz prawo
przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora
8. Uczestnikowi lub jego Przedstawicielowi Ustawowemu przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), co do
przetwarzania danych osobowych Uczestnika.
9. Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w
Akcji nieodpłatnego przekazania Zestawu. Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika
będzie pominięcie przez Organizatora dokonanego zgłoszenia udziału w Akcji.

