REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
pt. „Opracowanie i promocja projektu systemowego wsparcia u młodzieży szkolnej i studenckiej oraz osób starszych mechanizmów automotywacji do zmiany stylu życia oraz
promocji zachowań prozdrowotnych w obszarze profilaktyki otyłości, aktywności fizycznej,
zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniu uzależnieniom m.in. w środowisku szkolnym i
akademickim oraz zamieszkania”.

I. Przepisy ogólne
Wstęp
•

Niniejszy Regulamin ustanawia się m. in. na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zakresu praw i obowiązków użytkowników oraz odpowiedzialności, obowiązków i praw Administratora.
• Każdy użytkownik ma obowiązek zarówno do zapoznania się z treścią niniejszego
Regulaminu jak i także respektowania jego postanowień.
• Właścicielem usługi świadczonej pod adresem www.walk4life.pl. jest Fundacja Marka Kamińskiego, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego rejestru stowarzyszeń
pod numerem KRS 0000133671
Definicje
• Projekt- program profilaktyczny zorientowany na promocję zdrowego życia, w
szczególności prawidłowych nawyków żywieniowych, promocji aktywności fizycznej, prewencji uzależnień oraz automotywacji i samozaangażowania i umiejętności
radzenia sobie ze stresem w oparciu o autorską metodę „ Biegun” wypracowaną
przez Fundację Marka Kamińskiego. Projekt ma charakter pilotażowy trwający 18
miesięcy w 4 województwach, tj. w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, małopolskim, podkarpackim i skierowany jest do grup testowych składających
się z co najmniej 2000 dzieci szkolnych, 500 studentów i 400 seniorów. Szczegółowy
opis projektu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
• Użytkownik – osoba, która wyraża wolę udziału w Projekcie, która zapoznała się z
niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała oraz dokonała zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy, a także w przypadku osób niepełnoletnich nadesłała zgodę
rodzica.
• Administrator — podmiot świadczący usługę zgłaszania udziału w Projekcie.
•

•

Usługa - usługa realizowana poprzez narzędzia informatyczne umożliwiające użytkownikowi dokonanie zgłoszenia do Projektu w formie elektronicznej.

II. Przedmiot świadczonych usług
•
•
•
•
•

Administrator świadczy usługę zgłoszenia poprzez formularz dostępny w formie
elektrycznej udziału uczestnika w Projekcie.
Usługa ma charakter dobrowolny oraz bezpłatny.
Usługa dostępna jest wyłącznie poprzez dokonanie zgłoszenia w sposób określony w
części III. niniejszego Regulaminu.
W ramach usługi Administrator ma prawo do odczytu treści oraz zamieszczania
własnych treści.
Celem usługi jest umożliwienie uczestnikom dokonania zgłoszenia do Projektu
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III. Procedura dokonania zgłoszenia
• Dokonać zgłoszenia do Projektu poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod
adresem rekrutacja.walk4life.pl, mogą Użytkownicy spełniający wymagania określone w
definicji Użytkownika przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
• Zgłoszenie do projektu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
obejmującego:
1) Imię i nazwisko,

•
•

2) miejscowość zamieszkania Użytkownika,
3) adres elektroniczny Użytkownika (e-mail)
4) datę urodzenia (dana ta jest zbierana ze względu na specyfikę świadczonej
usługi i skierowanie jej także do osób niepełnoletnich)
a następnie zaznaczeniu pola ,,wyślij’’.
Przystąpienie osób niepełnoletnich do Projektu może odbyć się wyłącznie poprzez
uprzednie wysłanie do Administratora zgody rodzica na udział w ww. projekcie.
Druk zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie będzie możliwe bez zaakceptowania zapoznania się z niniejszym regulaminem.

IV. Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki Administratora
• Administrator zobowiązuje się do prowadzenia Usługi z jak największą starannością.
• Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia wywołane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
• Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usługi
wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
• Administrator ma prawo do zastosowania przerwy technicznej w funkcjonowaniu
Aplikacji w przypadku przeprowadzania modernizacji, konserwacji strony, a także
w wypadku zaistnienia innej usprawiedliwionej okoliczności. Jeśli Administrator
będzie planował dłuższą przerwę techniczną w funkcjonowaniu Aplikacji zawiadomi
o tym użytkowników poprzez wysłanie na ich adres e-mail wiadomości o przyczynach przerwy.
• W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają przepisy prawa oraz
postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Fundacji Marka
Kamińskiego Administrator, może:
a) zawiesić na czas określony lub nieokreślony Usługę względem wybranego Użytkownika;
b) ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Usługi
c) modyfikować lub usuwać wpisy Użytkowników;
• Administrator ma prawo do zamieszczania w ramach Usługi reklam zarówno w postaci bannerów jak i tekstów reklamowych.
• Administrator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianie
postanowień Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników poprzez wysłanie
informacji na ich adres e-mail. Nie zaakceptowanie Regulaminu przez użytkownika
jest tożsame z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i zaprzestaniem świadczenia Usługi.

!
„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”

V. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Użytkowników
•
•
•

•

•
•

Użytkownik przed dokonaniem zgłoszenia i rozpoczęciem korzystania z usługi ma
obowiązek uprzedniego zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu.
Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Technicznym warunkiem korzystania przez Użytkownika z usługi jest łącznie:
a) posiadanie połączenia z siecią Internet;
b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej rejestrację w Aplikacji,
d) posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczta elektronicznej.
Użytkownik ma obowiązek powstrzymania się od zamieszczania w ramach Usługi
jakichkolwiek treści naruszających prawo, a w szczególności treści nacechowanych
rasizmem, nienawiścią religijną, treści pornograficznych lub pochwalających faszyzm i nazizm lub komunizm, propagujących przemoc lub w inny sposób obrażających
innych Użytkowników lub Administratora.
W treściach materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Usługi nie
mogą znajdować się treści reklamowe, chyba że uzyskają oni wyraźną zgodę Administratora na zamieszczanie treści reklamowych.
Użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z udziału w Projekcie
poprzez przesłanie Administratorowi stosownej informacji w formie pisemnej lub w
formie elektronicznej.

VI. Moment zawarcia umowy
usługi
•
•
•
•
•

i rozwiązania umowy o świadczenie

Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi następuje z chwilą wysłania formularza zgłoszeniowego do Administratora.
Realizacja Usługi wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych niezbędnych do zgłoszenia Użytkownika do Projektu
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
Administrator może rozwiązać umowę w przypadku stwierdzenia naruszenia przez
Użytkownika Regulaminu, przepisów prawa lub wizerunku Administratora.
Użytkownik może rozwiązać umowę w przedmiocie świadczenia niniejszej usługi
dokonując pisemnie, lub drogą elektroniczną odpowiedniego zgłoszenia.

VII. Reklamacje
•

•

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną
na adres email fundacja@kaminski.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w
reklamacji, lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo jeżeli takiego nie podano, na adres email wskazany w
formularzu zgłoszeniowym. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia
terminu 14 dniowego w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości
specjalnych lub napotyka przeszkody niezależne od Administratora. Ponadto Administrator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użyt-
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kownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika
każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

VIII. Ochrona danych osobowych Użytkowników
•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Marka Kamińskiego
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 212, 80-266 Gdańsk (dalej jako Fundacja), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego rejestru stowarzyszeń pod numerem
KRS 0000133671,

•

Cel i i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celach kontaktowych i w zakresie określnym w formularzu zgłoszeniowym, podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku artykuł 6 ust.1 lit f) RODO. Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług administratora danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach
związanych z realizacją umowy/porozumienia (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO, marketingu własnych produktów i
usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1
lit c) RODO).
Nadto informujemy, że Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celach związanych z realizacją konkursów organizowanych przez Administratora oraz opublikowania
informacji o zwycięzcy konkursu (podstawa prawna art. 6 ust .1 lit. a RODO)
W zakresie danych osobowych o stanie zdrowia (tzw. Szczególna kategoria danych
osobowych) Fundacja będzie przetwarzać te dane osobowe na podstawie wyraźnej
zgody Użytkownika lub jego opiekunów prawnych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu wysyłki newslettera będzie się
odbywać wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

•

Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe:
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania Fundację tj.: Ministerstwo Zdrowia, serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. Fundację będzie ujawniać w/w
podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa
Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych
danych w poufności. Fundację będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia
na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.
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W niektórych sytuacjach Fundacja ma prawo przekazać Pani/Pana dane do innego
państwa, jeśli będzie to konieczne, do wykonywania usług Fundacji. Fundacja podejmuje niezbędne działania, stosując wymagane środki bezpieczeństwa, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danym oraz poszanowania prywatności osób
których dane dotyczą. W przypadku przekazywania Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Fundacja będzie stosować przede wszystkim tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub gwarancje dla przekazywanych danych i Pani/Pana praw w ramach Tarczy Prywatności UE-USA, jako
sposoby zapewnienia odpowiednich gwarancji i zabezpieczeń.
•

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W sytuacji skorzystania przez Panią/Pana
usług Fundacji Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres
właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w
relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów
zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi
6 lat.). Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady
będzie się odbywać przez okres nie, krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy
są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo Pani/
Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Fundację i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/
Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
na potrzeby realizacji takich celów. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie
zgody będzie odbywać się nie dłużej niż do chwili jest wycofania.

•

Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
przez Fundację
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są
one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim . Przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez Fundację Marka Kamińskiego. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

•

Adres do korespondencji:
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani
skontaktować się z nami pod adresem: Fundacja Marka Kamińskiego ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, adres e-mail: fundacja@kaminski.pl. Należy wówczas podać
swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku osób reprezentujących również wskazać podmiot w imieniu którego osoba ta występuje lub występowała, w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzie-
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lenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. W razie wątpliwości co do Pani/Pan tożsamości możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji.
Możesz Pan/Pani także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: IODO@kaminski.pl
•

Nadto, informujemy, że w sytuacji, gdy Administrator będzie oferował uczestnikowi, który nie ukończył 16 lat usługi społeczeństwa informacyjnego , do których zastosowanie ma artykuł 6 ust. 1 lit a) to przetwarzanie będzie zgodne z
prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w
zakresie wyrażonej zgody.

IX. Przepisy końcowe
•

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 15.10.2018 r.

•

Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Usługi, wyglądu i
innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Administratorowi.

•

Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań dotyczących
Usługi lub jej elementów, jej poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako
całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora, stanowi naruszenie jego
majątkowych praw autorskich.

•

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

•

Wszelkie ewentualne spory Strony będą starać się załatwiać polubownie.

•

Wszelkie spory, których nie udało się rozwiązać polubownie, związane z usługami
świadczonymi przez Administratora w ramach platformy będą rozstrzygane przez
właściwe polskie sądy powszechne.
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Załącznik numer 1 do Regulaminu

FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY RODZICA / OPIEKUNA
PRAWNEGO NA UDZIAŁ W PROJEKCIE

Projekt pt. „Opracowanie i promocja projektu systemowego wsparcia u młodzieży szkolnej
i studenckiej oraz osób starszych mechanizmów automotywacji do zmiany stylu życia oraz
promocji zachowań prozdrowotnych w obszarze profilaktyki otyłości, aktywności fizycznej,
zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniu uzależnieniom m.in. w środowisku szkolnym i
akademickim oraz zamieszkania”.

Ja
niżej
podpisana/
y .......................................................................................................…,
jako osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad………………………………………….. ,
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………… w wyżej wymienionym projekcie. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y przez autorów o celu powyższego
programu profilaktycznego, czasie trwania, sposobie jego przeprowadzenia, oczekiwanych
korzyściach, ewentualnym ryzyku i zagrożeniach, wszelkich niedogodnościach związanych z
uczestniczeniem w tym projekcie oraz o prawach i obowiązkach moich i mojego dziecka.
Poinformowano mnie, że dodatkowe pytania dotyczące badania mogę kierować bezpośrednio do osoby prowadzącej badania i że uzyskam na nie wyczerpującą odpowiedź.
Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do odstąpienia przez moje dziecko od udziału w projekcie na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
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