REGULAMIN KONSULTACJI
PSYCHOONKOLOGICZNYCH I ONKODIETETYCZNYCH ONLINE
§ 1. Postanowienia ogólne
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Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w akcji charytatywnej
pt. „Konsultacje psychoonkologiczne i onkodietetyczne” (dalej: „Akcja” lub „Konsultacje
online”), odbywającej się od dnia 1 marca 2022 r. do momentu wyczerpania dostępnej w
ramach Konsultacji online puli godzinowej.
Organizatorem Akcji są: Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul.
Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
0000693315, o numerze NIP 894-311-30-29 we współpracy z Stowarzyszeniem UNICORN z
siedzibą przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5, 31-531 Kraków, zarejestrowanym w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000118043, o numerze NIP: 6751213389, REGON:
35702574, (dalej: „Organizator” / „Organizatorzy”).
Niniejszy Regulamin dotyczy uczestnictwa w Konsultacjach online przeprowadzanych dla
dzieci onkologicznie chorych i ich rodzin przez
psychologów, psychoonkologów,
onkodietetyków za pośrednictwem zdalnych metod komunikacji (np. platformy Skype, Zoom,
Whatsapp, Teams lub telefonicznie).
Prowadzącym jest osoba wskazana przez Organizatora do prowadzenia Konsultacji online na
podstawie odrębnej umowy zawartej przez Organizatora z Prowadzącego.
Regulamin Akcji dostępny jest na witrynie Akcji (dalej: „Witryna”) pod adresem:
https://www.urticadzieciom.pl/fundacja/do-pobrania.html oraz w siedzibie Organizatorów.
Przystąpienie do Akcji jest bezpłatne, dobrowolne i oznacza zaakceptowanie niniejszego
Regulaminu w całości.
Uczestnik (oraz Kandydat) akceptuje w szczególności, że z tytułu uczestnictwa w Akcji nie
otrzyma żadnej korzyści materialnej, w szczególności finansowej.
Organizatorzy nie dostarczają Uczestnikowi sprzętu umożliwiającego udział w Akcji oraz nie
ponoszą kosztów związanych z jego uczestnictwem (np. Organizatorzy nie ponoszą kosztów za
dostęp do Internetu czy kosztów związanych z eksploatacją sprzętu)
§ 2. Zgłoszenie i zasady uczestnictwa

1.
2.

3.

4.

5.

Uczestnikiem Akcji może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
Uczestnikiem Akcji może zostać osoba niepełnoletnia, osoba nieposiadająca pełnej zdolności
do czynności prawnych lub osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych. Wówczas
jej opiekun prawny, w jej imieniu, wypełnia formularz zgłoszenia, zgodnie z ust. 5 poniżej.
Zgłoszenia do udziału w Akcji będą przyjmowane od dnia 1 marca 2022 r. za pośrednictwem
Witryny, przez znajdujący się na niej dedykowany formularz. W celu dokonania zgłoszenia,
kandydat na Uczestnika (dalej: „Kandydat”) musi wypełnić ankietę będącą częścią formularza
znajdującego się na Witrynie oraz zaakceptować dobrowolne zgody (dalej: „Zgłoszenie”).
Zgłoszenie powinno zawierać:
a) następujące dane osobowe Kandydata, na których przechowywanie i wykorzystywanie, w
zakresie określonym w § 4, Kandydat (lub opiekun prawny Kandydata) wyraża zgodę:
- imię i nazwisko;
- nr telefonu;
- adres e-mail;
- wiek dziecka/uczestnika;
- nazwa miejscowości, województwa w którym mieszka uczestnik/dziecko;
- miejscowość oraz nazwa szpital w którym leczy się dziecko;
- informację skąd Kandydat dowiedział się o Akcji;
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na
zasadach określonych w § 4;
W przypadku, gdy Kandydat jest osobą niepełnoletnią, osobą nieposiadającą pełnej zdolności
do czynności prawnych lub osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnych, zgłoszenia

dokonuje w jego imieniu opiekun prawny. Opiekun prawny Kandydata w imieniu uczestnika,
składa przy tym oświadczenia, o których mowa w ust. 4 lit. b Regulaminu.
6. Zgłoszenie będzie skuteczne po akceptacji Organizatora. Akceptacja zostanie poprzedzona
weryfikacją danych dziecka/uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego.
7. W razie akceptacji uczestnictwa Organizator prześle na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu
wiadomość mailową, zawierającą link oraz wskazanie daty i godziny, kiedy będzie on aktywny
dla realizacji Konsultacji online.
8. Uczestnik, który z przyczyn losowych nie będzie mógł wziąć udziału w Konsultacjach online
albo który dobrowolnie zrezygnuje z udziału w Konsultacjach online, zobowiązany jest do
poinformowania Organizatora o tym fakcie poprzez wysłania stosownego e-maila na adres:
ela.murias@unicorn.org.pl z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Niewzięcie udziału
przez Uczestnika w umówionych Konsultacjach online bez uprzedniego poinformowania
Organizatora powoduje wykluczenie Uczestnika z dalszego udziału Konsultacjach online.
9. Uczestnik ma prawo do przełożenia terminu Konsultacji online w przypadku, kiedy nie będzie
mógł wziąć w nich udziału w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych. Zmiana terminu
Konsultacji online może nastąpić poprzez wysłanie do Organizatora wiadomości e-mail na
adres: ela.murias@unicorn.org.pl na co najmniej jeden dzień przed planowanym terminem
Konsultacji online, ze wskazaniem propozycji nowego terminu przeprowadzenia Konsultacji
online. W sytuacjach nagłych, Uczestnik może się skontaktować z Organizatorem celem
przełożenia terminu Konsultacji online również telefonicznie pod nr 602 129 125. Nowy termin
Konsultacji online zostanie potwierdzony przez Organizatora w drodze powiadomienia
wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. Organizator nie zapewnia Uczestnikom sprzętu elektronicznego koniecznego do
przeprowadzenia Konsultacji online.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Konsultacje online nie będą mogły być
przeprowadzone z uwagi na wszelkie problemy ze sprzętem elektronicznym lub/i
oprogramowaniem umożliwiającym Uczestnikom nawiązanie i prowadzenie połączenia, a także
z uwagi na wszystkie inne przeszkody o charakterze technicznym i technologicznym. W
przypadku wystąpienia ww. problemów, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu
Konsultacji online. Nowy termin Konsultacji online zostanie uzgodniony z Uczestnikiem.
§ 3. Dane osobowe
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Administratorem danych osobowych Uczestników i Opiekunów Prawnych jest Organizator Stowarzyszenie UNICORN z siedzibą przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5, 31-531 Kraków,
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000118043, o numerze
NIP: 6751213389, REGON: 35702574. Uczestnicy mogą skontaktować się z Organizatorem
(Administratorem danych osobowych) również poprzez wiadomość e-mail na adres:
unicorn@unicorn.org.pl.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach:
a. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, dla celów
księgowych, sprawozdawczych oraz rozliczeniowych Akcji (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);
b. w celu wykonywania umowy, której stroną są Uczestnicy, tj. zgłoszenia do udziału
w Konsultacjach online, uczestnictwa w Konsultacjach online oraz kontaktu w
sprawach związanych z uczestnictwem w Konsultacjach online (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi wyrażona przez
Uczestników (lub ich opiekunów prawnych – w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2) zgoda
na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO Przetwarzanie jest także niezbędne
dla realizacji Konsultacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Organizatorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora jest dobrowolna i
Uczestnicy nie są zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem uczestnictwa w
Akcji.

5. Odbiorcami danych mogą być Organizatorzy oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi
związane z bieżącą działalnością Organizatora - na mocy stosownych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty
adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Organizatorowi
żądania ich usunięcia - co Uczestnicy mogą uczynić listownie na adres siedziby Organizatora,
w formie wiadomości e-mail na adres unicorn@unicorn.org.pl lub w inny sposób wskazany w
kierowanych do Uczestników wiadomościach e-mail, a także do momentu zakończenia
wypełniania obowiązku prawnego (m.in. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i przedawnienia
wszelkich z niej roszczeń).
7. Uczestnicy mają prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych ich
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Uczestnicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem) – co jednak uniemożliwi kontynuację ich uczestnictwa w Akcji.
9. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 7 lub 8 lub w innych
sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi Uczestnicy jak również ich opiekunowie
prawni mają prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty
elektronicznej: unicorn@unicorn.org.pl , bądź bezpośrednio z Administratorem na adres:
ul.Zielony Dół 4, 30-228 Kraków.
11. Inspektorem Ochrony Danych jest Alina Słowikowska, dane do kontaktu: tel. 694 414 253.
12. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Akcji. Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu publikowane będą na Witrynie oraz
obowiązywać będą od daty publikacji.
2. Przystąpienie do Akcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne
ze złożeniem przez Kandydata oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Witrynie.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.

Zgoda do formularza dla osób niepełnoletnich lub posiadających ograniczoną zdolność do
czynności prawnych lub ubezwłasnowolnionych, w imieniu których formularz powinien
wypełnić rodzic lub inny opiekun prawny:
Adnotacja na początku formularza – „WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA:”
1. W imieniu mojego dziecka/podopiecznego wyrażam chęć uczestnictwa przez niego w akcji
charytatywnej „Konsultacje psychoonkologicznych i onkodietetycznych” oraz oświadczam,
że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych dziecka Uczestnika, w tym informacji o placówce medycznej, w której przebywa dziecko, przez
Stowarzyszenie UNICORN z siedzibą przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5, 31-531 Kraków,
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000118043, o
numerze NIP: 6751213389, REGON: 35702574.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem
danych
osobowych
Państwa
dziecka/podopiecznego
jest
Stowarzyszenie UNICORN z siedzibą przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5, 31-531
Kraków, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS
0000118043, o numerze NIP: 6751213389, REGON: 35702574.
2. Dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w celu jego
uczestnictwa w akcji charytatywnej „Konsultacje psychoonkologiczne i onkodietetyczne”
(także jako: „Akcja”), szczegółowo opisanej w Regulaminie Akcji (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, dla
celów księgowych, sprawozdawczych oraz rozliczeniowych Akcji (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Państwa dziecka/podopiecznego
objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa (w jego imieniu) zgoda na ich
przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka/podopiecznego
przez Administratora jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia,
jest jednak konieczna celem uczestnictwa Państwa dziecka/podopiecznego w Akcji.
5. Odbiorcą danych osobowych Państwa dziecka/podopiecznego objętych formularzem
mogą być: Fundacja Urtica Dzieciom oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi
związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez
ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
ochronę danych.
6. Dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego będą przechowywane do momentu
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa (w imieniu
dziecka/podopiecznego) sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia
Administratorowi żądania ich usunięcia - co mogą Państwo uczynić listownie na adres
siedziby Administratora, w formie wiadomości e-mail na adres unicorn@unicorn.org.pl
lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących Państwa dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia (w imieniu
dziecka/podopiecznego) sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia tych danych.

8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa
dziecka/podopiecznego w dowolnym momencie, w jego imieniu (bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia (w imieniu dziecka/podopiecznego) skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 7 lub 8 lub w innych
sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi Uczestnicy jak również ich
opiekunowie prawni mają prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na
adres
poczty
elektronicznej:
unicorn@unicorn.org.pl,
bądź
bezpośrednio
z
Administratorem na adres: ul. Zielony Dół 4, 30-228 Kraków lub adres poczty
elektronicznej: unicorn@unicorn.org.pl.
11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.

Zgoda i obowiązek informacyjny do formularza dla osób pełnoletnich, posiadających
pełną zdolność do czynności prawnych:
1. Wyrażam chęć uczestnictwa w akcji charytatywnej „Konsultacje psychoonkologiczne i
onkodietetyczne” oraz oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej w formularzu moich danych
osobowych przez Stowarzyszenie UNICORN z siedzibą przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
5, 31-531 Kraków, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS
0000118043, o numerze NIP: 6751213389, REGON: 35702574.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie UNICORN z siedzibą przy
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5, 31-531 Kraków, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000118043, o numerze NIP: 6751213389, REGON:
35702574. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem również poprzez wiadomość
e-mail na adres: unicorn@unicorn.org.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu Państwa uczestnictwa w akcji
charytatywnej „Konsultacje psychoonkologiczne i onkodietetyczne” („Akcja”), szczegółowo
opisanej w Regulaminie Akcji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Organizatorze, dla celów księgowych, sprawozdawczych oraz
rozliczeniowych Akcji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi
wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
rozporządzenia 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).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest dobrowolna i
nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna dla Państwa
uczestnictwa w Akcji.
5. Odbiorcami Państwa danych mogą być: Fundacja Urtica Dzieciom oraz podmioty
zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Organizatora – na mocy
stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu
stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia
Organizatorowi żądania ich usunięcia - co mogą Państwo uczynić listownie na adres
siedziby Administratora, w formie wiadomości e-mail na adres unicorn@unicorn.org.pl lub
w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak
również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 7 lub 8 lub w innych
sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi Uczestnicy jak również ich
opiekunowie prawni mają prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres
poczty elektronicznej: unicorn@unicorn.org.pl, bądź bezpośrednio z Administratorem na

adres: ul. Zielony Dół 4, 30-228 Kraków lub adres poczty elektronicznej:
unicorn@unicorn.org.pl.
11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.

