REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ
„KONSULTACJE PLASTYCZNE ON-LINE”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w akcji charytatywnej
pt. „Konsultacje plastyczne on-line” (dalej „Akcja”), odbywającej się od 10 lipca do 31 sierpnia
2020 r.
Organizatorem Akcji jest 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 (dalej „Organizator”).
Niniejszy Regulamin dotyczy konsultacji plastycznych on-line za pośrednictwem aplikacji Teams
w ramach warsztatów plastycznych „Słoneczna Galeria” organizowanych przez Organizatora za
pośrednictwem Prowadzącego na dziecięcych oddziałach onkologicznych i hematologicznych w
ramach działalności charytatywnej Organizatora (dalej „Warsztaty").
Prowadzącym jest osoba wskazana przez Organizatora do prowadzenia konsultacji plastycznych
on-line na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Organizatora z Prowadzącego.
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.
§ 2. Zgłoszenie uczestnictwa

1.
2.

3.

4.

5.

6.

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 9 lipca do 27 sierpnia 2020 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 dziecka/uczestnika;
- wiek dziecka/uczestnika
- Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego;
- adres e-mail;
- nr telefonu;
- skąd dowiedziałaś/-eś się o projekcie
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na
zasadach określonych w § 4;
c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie materiałów i wizerunku Uczestnika, w
którym Kandydat udziela Organizatorowi zgód i licencji upoważniających Organizatora do
korzystania z powstałego w trakcie akcji dzieła.
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 składa przy tym - w
imieniu uczestnika - oświadczenia, o których mowa w ust. 4 lit. b i c.
Zgłoszenie będzie skuteczne po akceptacji Organizatora, która to akceptacja zostanie
poprzedzona weryfikacją danych dziecka/uczestnika oraz ew. 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 Warsztatów.
§ 3. Prawa autorskie i wizerunek

1. Kandydat oświadcza, że jest twórcą pracy plastycznej oraz, że przysługują mu osobiste i
majątkowe prawa autorskie do prac plastycznych (Dzieła) i ich opisów (Utworu) wykonanych na
Warsztatach oraz że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych
i osobistych praw autorskich.
2. Przystępując do warsztatów i wykonania Dzieła i Utworu, Uczestnik warsztatów zezwala
Organizatorowi na korzystanie z Dzieła i Utworu bez wynagrodzenia (nieodpłatnie) bez ograniczeń
co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła i Utworu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką
ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło i Utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, licytacja, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła i Utworu w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła i Utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Uczestnik warsztatów udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i
przeróbek Dzieła i Utworu, w tym również do wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia
z innymi Dziełami i Utworami.
4. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać Dzieło i Utwór oraz ich opracowania bez
oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Uczestnik upoważnia także Organizatora do
wykonywania jego autorskich praw osobistych.
5. Opiekun prawny dziecka/uczestnik Warsztatów przekaże egzemplarz Dzieła i Utworów
Organizatorowi wraz z umową o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych na
wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wskazanych ust. 2 powyżej. Wzór umowy
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 4. Dane osobowe
1.

2.
3.

4.

5.

Administratorem danych osobowych Uczestników i Opiekunów Prawnych jest Organizator 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. Uczestnicy mogą skontaktować się z Fundacją również poprzez wiadomość email na adres: biuro@urticadzieciom.pl.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Fundacji w
tym min. udziału w Akcji konsultacji plastycznych on-line.
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 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). Przetwarzanie jest
także niezbędne dla realizacji Warsztatów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację jest dobrowolna i
Uczestnicy nie są zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem uczestnictwa w
Akcji - co wobec braku zgody nie jest możliwe.
Odbiorcami danych mogą być szpitale i szkoły przyszpitalne biorące udział w organizacji
warsztatów plastycznych, artyści plastycy prowadzący warsztaty plastyczne zatrudniani przez
Fundację, podmioty współpracujące przy organizacji Gali Urtica Dzieciom, goście podczas Gali
Urtica Dzieciom oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością
Fundacji - 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 biuro@urticadzieciom.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:
iod.fundacja@iurico.pl, bądź bezpośrednio z Administratorem na adres: Fundacja Urtica
Dzieciom
z
siedzibą
we
Wrocławiu
przy
ul.
Krzemienieckiej
120,
54-613 Wrocław lub adres poczty elektronicznej: biuro@urticadzieciom.pl.
11. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory,
Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.fundacja@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
12. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
§ 5. 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 01.07.2020 r.

Załącznik nr 1 Umowa o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich
UMOWA O NIEODPŁATNE PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
1. Uczestnik warsztatów zapewnia, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do
prac plastycznych (Dzieła) i ich opisów (Utworu) wykonanych na warsztatach plastycznych oraz
że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych
praw autorskich.
2. Przystępując do warsztatów i wykonania Dzieła i Utworu, Uczestnik warsztatów przenosi
majątkowe prawa autorskie w całości wraz z prawem do wykonywania utworów zależnych na
Organizatora, którym jest Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu i wyraża zgodę na
korzystanie z Dzieła i Utworu bez wynagrodzenia (nieodpłatnie) bez ograniczeń co do terytorium,
czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła i Utworu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich
egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło i Utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, darowizna, licytacja, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła i Utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie Dzieła i Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Uczestnik warsztatów udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i
przeróbek Dzieła i Utworu, w tym również do wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia
z innymi Dziełami i Utworami.
4. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać Dzieło i Utwór oraz ich opracowania bez
oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Uczestnik upoważnia także Organizatora do
wykonywania jego autorskich praw osobistych. Organizator zachowuje uprawnienie do
przeniesienia majątkowych praw autorskich na inne osoby.
5. Przeniesienie praw autorskich powoduje nieodpłatne przeniesienie na Organizatora własności
egzemplarza pracy.
6. Twórca rezygnuje z prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

................................................................

Podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna Uczestnika

................................................................

Podpis Organizatora

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 plastyczne on-line” oraz oświadczam, że znamy i akceptujemy
postanowienia Regulaminu
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej w formularzu danych osobowych
dziecka - Uczestnika, w tym informacji o placówce medycznej, w której przebywa dziecko,
przez Fundację Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 120, 54613 Wrocław, w celu realizacji zadań statutowych Fundacji w tym min. udziału w akcji
charytatywnej Konsultacji plastycznych on-line,
udziału w warsztatach plastycznych
„Słoneczna Galeria”. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Zgoda może zostać
wycofana w dowolnym momencie.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych Państwa dziecka/podopiecznego jest 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. Mogą Państwo skontaktować się z Fundacją również poprzez
wiadomość e-mail na adres: biuro@urticadzieciom.pl.
2. Dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w celu jego
uczestnictwa w akcji charytatywnej „Konsultacji plastycznych on-line” („Akcja”),
szczegółowo opisanej w Regulaminie Akcji oraz w celach statutowych Fundacji Urtica
Dzieciom.
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 Fundację jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest
jednak konieczna celem uczestnictwa Państwa dziecka/podopiecznego w Akcji - co wobec
braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą danych osobowych Państwa dziecka/podopiecznego objętych formularzem
mogą być szpitale i szkoły przyszpitalne biorące udział w organizacji Akcji, artyści
plastycy prowadzący warsztaty plastyczne zatrudniani przez Fundację, podmioty
współpracujące przy organizacji Gali Urtica Dzieciom, goście podczas Gali Urtica Dzieciom
oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Fundacji 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 Fundacji
żądania ich usunięcia - co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Fundacji, w
formie wiadomości e-mail na adres biuro@urticadzieciom.pl lub w inny sposób wskazany
w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych dotyczących
Państwa dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

8.

9.
10.

11.

przetwarzania, jak również prawo do wniesienia (w imieniu dziecka/podopiecznego)
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
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) –
co jednak uniemożliwi kontynuację jego uczestnictwa w Akcji.
Mają Państwo prawo wniesienia (w imieniu dziecka/podopiecznego) skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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:
iod.fundacja@iurico.pl,
bądź
bezpośrednio
z
Administratorem na adres: Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Krzemienieckiej
120,
54-613
Wrocław
lub
adres
poczty
elektronicznej:
biuro@urticadzieciom.pl.
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 plastyczne on-line” oraz
oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej w formularzu moich danych osobowych
przez Fundację Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 120, 54613 Wrocław, w celu realizacji zadań statutowych Fundacji w tym min udziału w akcji
charytatywnej „Konsultacji plastycznych on-line”, udziału w warsztatach plastycznych
„Słoneczna Galeria”. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Zgoda może zostać
wycofana w dowolnym momencie.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest 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. Mogą Państwo
skontaktować się z Fundacją również poprzez wiadomość e-mail na adres:
biuro@urticadzieciom.pl.
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu Państwa uczestnictwa w akcji
charytatywnej „Konsultacji plastycznych on-line” („Akcja”), szczegółowo opisanej w
Regulaminie Akcji.
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 Fundację jest dobrowolna i nie są
Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem Państwa uczestnictwa w
Akcji - co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5) Odbiorcami Państwa danych mogą być szpitale i szkoły przyszpitalne biorące udział w
organizacji Akcji, artyści plastycy prowadzący warsztaty plastyczne zatrudniani przez
Fundację, podmioty współpracujące przy organizacji Gali Urtica Dzieciom, goście podczas
Gali Urtica Dzieciom oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą
działalnością Fundacji -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
Fundacji żądania ich usunięcia - co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby
Fundacji, w formie wiadomości e-mail na adres biuro@urticadzieciom.pl lub w inny sposób
wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7) Mają Państwo prawo do żądania od Fundacji 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) – co jednak uniemożliwi kontynuację Państwa
uczestnictwa w Akcji.
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: iod.fundacja@iurico.pl, bądź bezpośrednio z Administratorem na adres:
Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 120, 54-613
Wrocław lub adres poczty elektronicznej: biuro@urticadzieciom.pl.
11) Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

