РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ
ПСИХООНКОЛОГІЧНИХ ТА ОНКОДІЄТОЛОГІЧНИХ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦІЙ
§ 1. Загальні положення.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Цей Регламент (далі «Регламент») визначає умови участі у благодійному заході під
назвою «Психоонкологічні та онкодієтологічні онлайн-консультації» (далі: «Акція» або
«Онлайн-консультації») з 1 березня 2022 року до вичерпання погодинного фонду,
доступного в рамках Онлайн-консультацій.
Організаторами акції є: Фонд «Urtica Dzieciom» із місцезнаходженням у Вроцлаві (54-613)
за адресою: ul. Krzemieniecka 120, зареєстрований у Національному судовому реєстрі за
номером 0000693315, NIP 894-311-30-29 у співпраці з Асоціацією UNICORN із
місцезнаходженням за адресою ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5, 31-531 Kraków,
зареєстрованою в Національному судовому реєстрі під номером KRS 0000118043, NIP
6751213389, REGON 35702574, (далі: «Організатор» / «Організатори».
Цей Регламент поширюється на участь в Онлайн-консультаціях для дітей з онкологічними
захворюваннями та їхніми родинами, що проводяться психологами, психоонкологами,
онкодієтологами через платформу (Skype, Zoom, Whatsapp, Teams, телефон).
Ведучий – це особа, призначена Організатором для проведення Онлайн-консультації на
підставі окремого договору, укладеного Організатором з Ведучім.
Регламент проведення Акції доступний на веб-сайті Акції («Сайт») за адресою:
https://urticadzieciom.pl/images/fundacja/Inneprojekty/Regulamin_Konsultacji_psychologicznych.pdf та в офісах Організаторів.
Участь в Акції є безкоштовною, добровільною і передбачає прийняття цього Регламенту в
повному обсязі.
Учасник (і Кандидат), зокрема, приймає той факт, що він/вона не отримає жодної
матеріальної чи фінансової вигоди від участі в Акції.
Організатори не надають Учаснику жодного обладнання, що дозволяє йому взяти участь в
Акції, та не несуть жодних витрат, пов'язаних з його участю (наприклад, Організатори не
несуть жодних витрат на доступ до Інтернету або витрат, пов'язаних із експлуатацією
обладнання).
§ 2. Заявка та правила участі

1.
2.

3.

4.

Учасником Акції може стати фізична особа, яка досягла повноліття і має повну
дієздатність.
Учасником Акції може стати неповнолітня особа без повної дієздатності або особа, яка не
має дієздатності. Після цього його або її Законний опікун заповнює форму заявки від його
або її імені відповідно до п. 5 нижче.
Заявки на участь в Акції прийматимуться з 1 березня 2022 року на веб-сайті через
спеціальну форму на веб-сайті. Для того, щоб подати заявку, кандидат в Учасники (далі:
«Кандидат») має заповнити анкету, яка є частиною форми на сайті, та висловити
добровільні згоди (далі: «Заявка»).
Заявка повинна включати:
a) такі персональні дані Кандидата, які Кандидат (або законний опікун Кандидата)
погоджується зберігати та використовувати в обсязі, зазначеному в § 4:
- ім'я та прізвище;
- номер телефону;
- адреса електронної пошти;
- вік дитини/учасника;
- назва міста, воєводства, в якому проживає учасник/дитина;
- місто та назва лікарні, в якій лікується дитина;
- як Кандидат дізнався про Акцію;
- мова онлайн-консультації (польська, українська чи російська);
b) заяву про згоду на обробку персональних даних в обсязі та на умовах, зазначених у §
4;

5.

Якщо Кандидат є неповнолітньою, недієздатною або не повністю дієздатною особою,
заявку від його/її імені подає Законний опікун. Законний опікун Кандидата від імені
Учасника подає заявки, зазначені у п. 4 літ. b Регламенту.
6. Заявка набирає чинності з моменту прийняття Організатором. Прийняттю заявки
передуватиме перевірка даних дитини/учасника та батьків/законних опікунів.
7. Якщо участь прийнята, Організатор відправить на адресу електронної пошти, вказану в
заявці, лист, що містить посилання та вказівку дати та часу, коли воно буде активним для
проведення Онлайн-консультації.
8. Учасник, який не зможе взяти участь в Онлайн-консультації з довільних причин або
добровільно відмовляється від участі в Онлайн-консультації, зобов'язаний повідомити про
це
Організатора,
надіславши
відповідний
електронний
лист
на
адресу:
ela.murias@unicorn.org.pl не менше ніж за 1 днів. Неявка Учасника на погоджену Онлайнконсультацію без попередження Організатора тягне за собою виключення Учасника з
подальшої участі в Онлайн-консультаціях.
9. Учасник має право перенести Онлайн-консультацію на інший день у разі, якщо Учасник не
може бути присутнім на онлайн-консультації у заплановану дату через довільні причини.
Дата проведення Онлайн-консультації може бути змінена шляхом надсилання
електронного листа Організатору за адресою: ela.murias@unicorn.org.pl не пізніше ніж за
1 днів до запланованої дати проведення Онлайн-консультації із зазначенням пропозиції
нової дати проведення Онлайн-консультації. В екстрених ситуаціях Учасник також може
зв'язатися з Організатором для перенесення Онлайн-консультації по телефону 602 129
125. Нова дата проведення Онлайн-консультації буде підтверджена Організатором за
допомогою повідомлення, надісланого електронною поштою.
10. Організатор надає перекладачів на українську та російську мови для Учасників, які обрали
проведення Онлайн-консультації мовою, відмінною від польської. Учасники погоджуються
на участь перекладача в онлайн-консультації.
11. Організатор не надає Учасникам електронного обладнання, необхідного для проведення
Онлайн-консультації.
12. Організатор не несе відповідальності, якщо Онлайн-консультація не може бути проведена
через будь-які проблеми з електронним обладнанням та/або програмним забезпеченням,
що дозволяє Учасникам встановлювати та підтримувати з'єднання, а також через будь-які
інші перешкоди технічного та технологічного характеру. У разі виникнення зазначених
проблем Організатор залишає за собою право перенести Онлайн-консультацію. Нову дату
проведення онлайн-консультації буде погоджено з Учасником.
§ 3. Персональні дані.
1.

2.

3.

Адміністратором персональних даних Учасників та їх Законних опікунів є Організатор Асоціація UNICORN із місцезнаходженням за адресою: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5, 31531 Kraków, зареєстрована в Національному судовому реєстрі під номером KRS
0000118043, NIP 6751213389, REGON 35702574. Учасники також можуть зв'язатися з
Організатором (Адміністратором персональних даних) електронною поштою за адресою:
unicorn@unicorn.org.pl.
Персональні дані учасників оброблятимуться з метою:
a. виконання юридичного зобов'язання, покладеного на Організатора, з метою
бухгалтерського обліку, звітності та виставлення рахунків у рамках Акції (ст. 6
п. 1 літ. c GDPR);
b. виконання договору, стороною якого є Учасники, тобто подання заявки на
участь в Онлайн-консультації, участь в Онлайн-консультації та звернення з
питаннями, пов'язаними з участю в Онлайн-консультації (ст. 6 п. 1 літ. b GDPR).
Правовою підставою для обробки персональних даних учасників є згода, надана
учасниками (або їх законними опікунами – у випадку, зазначеному у § 2 п. 2) на їх
обробку відповідно до ст. 6 п. 1 літ. a GDPR. Обробка також необхідна для проведення
Консультацій (ст. 6 п. 1 літ. b GDPR) та для виконання юридичних зобов'язань
Організатора (ст. 6 п. 1 літ. c GDPR).

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

Згода Учасника на обробку персональних даних Організатором є добровільною, і Учасники
не зобов'язані її надавати, проте вона необхідна для участі в Акції.
Одержувачами даних можуть бути Організатори та зовнішні організації, що надають
послуги, пов'язані з поточною діяльністю Організатора – на підставі відповідних договорів
про
доручення
обробки
персональних
даних
та
забезпечення
застосування
вищезазначеними організаціями адекватних технічних та організаційних заходів для
забезпечення захисту даних.
Персональні дані Учасників зберігатимуться доти, доки вони не відкличуть свою згоду на
їх обробку, не висловлять заперечення проти їх обробки або не подадуть Організатору
запит на їх видалення – що Учасники можуть зробити письмово за адресою
місцезнаходження
Організатора,
у
формі
електронного
листа
за
адресою
unicorn@unicorn.org.pl або будь-яким іншим способом, зазначеним в електронних листах,
надісланих Учасникам, а також до моменту закінчення виконання юридичних зобов'язань
(включаючи припинення або закінчення терміну дії договору та строку давності за будьякими претензіями, що з нього випливають).
Учасники мають право вимагати від Організатора доступу, виправлення, видалення або
обмеження обробки персональних даних, що стосуються їх, а також право заперечувати
проти обробки таких даних та право на перенесення таких даних.
Учасники мають право будь-коли відкликати свою згоду на обробку своїх персональних
даних (не впливаючи при цьому на законність обробки, що здійснюється на підставі згоди
до її відкликання) - що, однак, не дозволить їм продовжити участь у Акції.
Учасники мають право подати скаргу до наглядового органу - Президента Управління із
захисту персональних даних.
У разі бажання скористатися правами, викладеними у п. 7 або 8, або з інших питань,
пов'язаних з наданими персональними даними Учасники, а також їх Законні опікуни мають
право зв'язатися з Інспектором із захисту даних за адресою електронної пошти:
unicorn@unicorn.org.pl або безпосередньо з Адміністратором за адресою: ul. Zielony Dół 4,
30-228 Kraków.
Інспектором із захисту даних є Alina Słowikowska, контактна інформація: 694 414 253.
Персональні дані не будуть піддаватися автоматизованій обробці, включаючи профілювання.
§ 4. Заключні положення

1. Організатор залишає за собою право вносити зміни до положень цього Регламенту у разі
змін у законодавстві чи інших значних подій, що впливають на організацію Акції. Будьякі зміни в цьому Регламенті будуть опубліковані на веб-сайті та набудуть чинності з
дати публікації.
2. Участь в Акції, відповідно до положень цього Регламенту, означає заяву Кандидата про
прийняття цього Регламенту.
3. Регламент доступний для ознайомлення за місцезнаходженням Організатора та на вебсайті.
4. Цей Регламент набуває чинності з 1 березня 2022 року.

Згода до форми для неповнолітніх або осіб з обмеженою дієздатністю або
недієздатністю, від імені яких форму має заповнювати батько або інший законний
опікун:
Примітка на початку форми – «ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЗАКОННИМ ПРЕДСТАВНИКОМ УЧАСНИКА:».
1. Від імені своєї дитини/підопічного я висловлюю бажання, щоб моя дитина/підопічний
взяв участь у благодійному заході «Консультації з психоонкології та онкодієтології» і
заявляю, що мені відомі і я приймаю положення Регламенту.
2. Я згоден на обробку персональних даних моєї дитини-учасника, зазначених в анкеті,
включаючи інформацію про медичний заклад, в якому знаходиться дитина, Асоціацією
UNICORN з місцезнаходженням за адресою: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5, 31-531
Kraków, зареєстрованою у Національному судовому реєстрі за номером KRS
0000118043, NIP 6751213389, REGON 35702574.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Я заявляю, що мене поінформували про те, що:
1. Адміністратором персональних даних моєї дитини/підопічного є Асоціація UNICORN
з місцезнаходженням за адресою: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5, 31-531 Kraków,
зареєстрована у Національному судовому реєстрі за номером KRS 0000118043, NIP
6751213389, REGON 35702574.
2. Персональні дані моєї дитини/підопічного оброблятимуться з метою її участі в
благодійній акції «Консультації з психоонкології та онкодієтології» («Акція»), як
докладно описано в Регламенті Акції (Стаття 6 п. 1 літ. b GDPR) та виконання
законного зобов'язання Організатора для цілей обліку, звітності та виставлення
рахунків у рамках Акції (Стаття 6 п. 1 літ. c GDPR).
3. Правовою підставою для обробки персональних даних моєї дитини/підопічного, що
містяться у формі, є дана мною (від її/його імені) згода на їх обробку відповідно до
ст. 6 п. 1 літ. a Регламенту Європейського парламенту та Ради(ЄС) 2016/679 від 27
квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та
про вільний обіг таких даних та скасування Директиви 95/46/EC (Загальний
регламент захисту персональних даних).
4. Ваша
згода
на
обробку
Адміністратором
персональних
даних
вашої
дитини/підопічної є добровільною, і ви не зобов'язані її давати, але вона необхідна
для того, щоб ваша дитина/підопічний могла взяти участь в Акції.
5. Одержувачами персональних даних вашої дитини/підопічного, що містяться у
формі, можуть бути: Фонд «Urtica Dzieciom» та зовнішні організації, що надають
послуги, пов'язані з поточною діяльністю Адміністратора - на підставі відповідних
договорів, що стосуються доручення обробки персональних даних та забезпечення
використання
вищезазначеними
організаціями
адекватних
технічних
та
організаційних заходів для забезпечення захисту даних.
6. Персональні дані вашої дитини/підопічного зберігатимуться доти, поки ви не
відкличете свою згоду на їх обробку, ви (від імені дитини/підопічного) не сисловите
заперечення проти їх обробки або не повідомите Адміністратора про свій запит на
їх видалення - що ви можете зробити поштою на адресу місцезнаходження
Адміністратора, електронною поштою unicorn@unicorn.org.pl або будь-яким іншим
способом, вказаним в адресованих вам електронних листах.
7. Ви маєте право вимагати в Адміністратора доступ, виправлення, видалення або
обмеження обробки персональних даних, що стосуються вашої дитини/підопічного,
а також право заперечувати (від імені дитини/підопічного) проти їх обробки та
право на перенесення даних.
8. Ви маєте право у будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних
даних вашої дитини/підопічного від її імені (без шкоди для законності обробки, що
здійснюється на підставі згоди до її відкликання).

9. Ви маєте право подати (від імені вашої дитини/підопічного) скаргу до наглядового
органу, Президента Управління із захисту персональних даних.
10. У разі бажання скористатися правами, викладеними у п. 7 або 8, або з інших
питань, пов'язаних з наданими персональними даними Учасники, а також їх Законні
опікуни мають право зв'язатися з Інспектором із захисту даних за адресою
електронної пошти: unicorn@unicorn.org.pl або безпосередньо з Адміністратором за
адресою: ul. Zielony Dół 4, 30-228 Kraków.
11. Персональні дані не піддаватимуться автоматизованій обробці, включаючи
профілювання.

Згода та зобов'язання щодо надання інформації для дорослих, які мають повну
дієздатність:
1. Я бажаю взяти участь у благодійній акції «Психоонкологічні та онкодієтологічні
консультації» та заявляю, що мені відомі, і я приймаю положення Регламенту.
2. Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, зазначених у формі, Асоціацією
UNICORN із місцезнаходженням за адресою: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5, 31-531
Kraków, зареєстрованою у Національному судовому реєстрі за номером KRS
0000118043, NIP 6751213389, REGON 35702574.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
1. Адміністратором ваших персональних даних є Асоціація UNICORN із місцезнаходженням
за адресою: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5, 31-531 Kraków, зареєстрована в
Національному судовому реєстрі під номером KRS 0000118043, NIP 6751213389,
REGON 35702574. Ви також можете зв'язатися з Адміністратором по електронній пошті:
unicorn@unicorn.org.pl.
2. Ваші персональні дані оброблятимуться з метою реалізації вашої участі у благодійній
акції «Психоонкологічні та онкодієтологічні консультації» («Акція»), описаній в
Регламенті Акції (ст. 6 п. 1 літ. b GDPR) та для виконання юридичного зобов'язання
Організатора для цілей обліку, звітності та виставлення рахунків у рамках Акції (ст. 6
п. 1 літ. c GDPR).
3. Правовою підставою для обробки ваших персональних даних, зазначених у формі, є
ваша згода на їх обробку відповідно до ст. 6 п. 1 літ. a Регламенту Європейського
парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб
щодо обробки персональних даних та про вільний обіг таких даних та скасування
Директиви 95/46/EC (Загальний регламент захисту персональних даних).
4. Ваша згода на обробку Адміністратором ваших персональних даних є добровільною, ви
не зобов'язані її давати, але вона необхідна для вашої участі в Акції.
5. Одержувачами ваших даних можуть бути: Фонд «Urtica Dzieciom» та зовнішні
організації, що надають послуги, пов'язані з поточною діяльністю Організатора – на
підставі відповідних договорів про доручення обробки персональних даних та
забезпечення використання вищезазначеними організаціями адекватних технічних та
організаційних заходів для забезпечення захисту даних.
6. Ваші персональні дані будуть зберігатися до тих пір, поки ви не відкликчете свою згоду
на їх обробку, не заперечите проти їх обробки або не вимагатимете від Організатора їх
видалення – що ви можете зробити письмово за адресою місцезнаходження
Адміністратора, електронною поштою unicorn@unicorn.org.pl або будь-яким іншим
способом, вказаним у адресованих вам електронних листах.
7. Ви маєте право вимагати від Адміністратора доступ, виправлення, видалення або
обмеження обробки персональних даних, а також право заперечувати проти їх обробки
та право на їх перенесення.
8. Ви маєте право у будь-який час відкликати свою згоду на обробку ваших персональних
даних (без шкоди законності обробки, що здійснюється на підставі вашої згоди до її
відкликання).
9. Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу - Президента Управління із
захисту персональних даних.
10. У разі бажання скористатися правами, викладеними у п. 7 або 8, або з інших питань,
пов'язаних з наданими персональними даними Учасники, а також їх Законні опікуни
мають право зв'язатися з Інспектором із захисту даних за адресою електронної пошти:
unicorn@unicorn.org.pl або безпосередньо з Адміністратором за адресою: ul. Zielony Dół
4, 30-228 Kraków.
11. Персональні дані не піддаватимуться автоматизованій обробці, включаючи
профілювання.

