REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW
W PROJEKCIE „PROFILAKTYKA MA MOC”

Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z Voucherów przeznaczonych do wykorzystania na profilaktyczne badania
USG w ramach projektu pod nazwą: „Profilaktyka ma moc”. Organizatorem projektu jest Fundacja ISKIERKA z siedzibą
w Warszawie, ul. Adama Pługa 1/2 przy współpracy z grupą „Biegniemy z Mają”.
1. Voucher
jest
dokumentem
na
okaziciela
lub
imiennym
wystawianym
przez
jedną
z poniższych klinik będących partnerem projektu „Profilaktyka ma moc” i oferujących darmowe badania na podstawie
Voucherów. W zależności od wybranego badania w toku rejestracji podmiotem świadczącym usługę wybranego
badania, w ramach prowadzonej przez siebie działalności leczniczej, jest (dalej zwani łącznie „Partnerami”,
lub każdy z osobna „Partnerem”:
a. Marek Janota prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: DENTAL STUDIO MAREK JANOTA / DANEA
CENTRUM MEDYCZNE, ul. Agawy 34, 43-382 Bielsko Biała, NIP: 553-21-77-799, lub
b. „BIEL-MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Szara 5,
43-300 Bielsko-Biała, KRS: 0000003804, NIP: 5471938501, REGON: 072696793, lub
c. Szpital Świętego Łukasza Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Bystrzańska 94B, 43-309 Bielsko
Biała, KRS: 0000656269, NIP: 5472145493, REGON: 243161232.
2. Umowa na udzielenie świadczenia zdrowotnego w postaci darmowego badania na podstawie wystawionego przez
Partnera Vouchera zawierana jest pomiędzy Partnerem wskazanym na Voucherze, a uczestnikiem projektu
realizującym otrzymany Voucher.
3. W celu uzyskania Voucherów, które uprawniają do bezpłatnych badań profilaktycznych należy w terminie do 9 maja
2019 r. godz. 23:59 dokonać rejestracji formularzem (zwanym dalej „Formularzem”) dostępnym na stronie
www.profilaktykamamoc.pl, a następnie zgłosić się osobiście po ich odbiór do organizatora w dniu 12 maja 2019 r.
(niedziela) w godzinach 14:00-16:30 w STREFIE „VOUCHERY NA BADANIA” w Bielskim Centrum Kultury (dalej
BCK), ul. Słowackiego 27, Bielsko-Biała.
4. Każdy Voucher uprawnia do jednorazowego skorzystania przez jedną osobą z darmowego badania USG w wybranej
w procesie rejestracji placówce medycznej Partnera, biorącej udział w projekcie.
5. Każda zgłoszona osoba może otrzymać tylko jeden Voucher, a wielokrotne zgłoszenia tych samych osób nie są
dopuszczalne.
6. Uprawnionymi do rejestracji na badania są osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), które mogą skorzystać tylko z
jednego wybranego przez siebie badania. Dodatkowo, jeżeli istnieje taka potrzeba, rejestrujący może zarejestrować
dziecko na badanie USG.
7. Jedna osoba dorosła może zgłosić maksymalnie do 5 dzieci, nad którymi sprawuje opiekę prawną.
8. Wybór rodzaju badania w Formularzu determinuje placówkę w której zostanie wykonane badanie .
9. Aby zrealizować Voucher należy dokonać rezerwacji terminu badania we wskazanej na Voucherze placówce do 20
maja 2019 r. włącznie, po tym terminie voucher traci ważność.
10. Termin wykonania badania nie może przekroczyć 30 czerwca 2019 r., po tym terminie badanie traci ważność.
11. Brak rezerwacji terminu badania w podanym w pkt. 9 czasie lub brak wykonania badania w terminie podanym w pkt.
10 powoduje utratę ważności Vouchera.
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Voucher nie podlega zamianie na gotówkę.
Do Vouchera nie stosuje się innych promocji.
Voucher jest ważny w dniach od 12.05.2019 r. do 30.06.2019 r. z zastrzeżeniem pkt. 9.
W celu skorzystania z Vouchera należy umówić się z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni w rejestracji placówki
medycznej podanej na Voucherze wskazując numer posiadanego Vouchera.
Po skorzystaniu z badania Voucher traci ważność i nie może być wykorzystany powtórnie.
Jeśli w dniu 12.05.2019 w BCK’u osoby zgłoszone online nie odbiorą voucherów w godzinach 14.00-16.30, tracą one
prawo do ich odbioru, a nie odebrane Vouchery będą podlegać możliwości ich rozdania, po godz. 17:00., innym
osobom uczestniczącym tego dnia w Seminarium i warsztatach.
Jeżeli zgłoszeń dokonanych drogą internetową będzie mniej niż dostępnych Voucherów, będą one rozdawane
12.05.2019 w BCK’u na zasadach określonych przez Organizatora.
W sytuacji kiedy uczestnik nie może zrealizować Voucheru może go przekazać innej osobie, dokonując zmiany
rejestracji we wskazanej na Voucherze klinice Partnera.
Osoby, które zarejestrowały się online i dostały informacje o rejestracji na liście rezerwowej powinny zgłosić się o
godzinie 17.00 w STREFIE VOUCHERÓW w celu zweryfikowania, czy pozostała wolna pula voucherów do wydania.
O kolejności decyduje organizator.
Partner ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, w przypadku gdy:
a. upłynął termin ważności Vouchera;
b. nie dokonano wcześniejszej rezerwacji badania;
c. uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie zawartych na nim danych;
d. dana osoba zrealizowała już jeden Voucher.
Fundacja Iskierka nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu.
Uprawnionym z Vouchera nie przysługują roszczenia wobec Fundacji Iskierka lub Partnerów świadczących usługi na
podstawie Voucherów w razie utracenia lub uszkodzenia Vouchera.
Wraz z rejestracją Formularzem w celu uzyskania Vouchera, uprawniony oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym
Regulaminem, akceptuje go w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy
dokładać wszelkich starań aby zapewnić Państwu ochronę Waszych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych
usług i rozwiązań.
Niniejszy Regulamin służy poinformowaniu klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania
ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od
25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).
ADMINISTRATOR DANYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administratorem Państwa Danych jest Fundacja Iskierka ul. Adama Pługa 1/2,02-047 Warszawa Biuro Fundacji
ISKIERKA, ul. Targowa 5 ,41-503 Chorzów.
Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych,
sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie
Pastwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem rodo@fundacjaiskierka.pl lub listownie na adres na
podany jako adres Biura Fundacji.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, przeprowadziliśmy Ocenę Skutków Przetwarzania danych
osobowych uwzględniając ryzyka związane z ich przetwarzaniem oraz analizę ryzyka dla stosowanych przez nas
zabezpieczeń.
Aktualnie stosujemy wysokiej klasy, sprawdzone zabezpieczenia prewencyjne oraz mechanizmy monitorujące sposoby
przetwarzania, przepływy oraz dostępu do posiadanych informacji, tak aby móc zagwarantować że przetwarzanie danych
odbywa się nie tylko zgodnie z prawem ale również zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych
i systemów informatycznych.
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Obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten
temat na stronie internetowej, w tym w niniejszym Regulaminie.
KATEGORIE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Aktualnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że przetwarzanym (lub możemy przetwarzać)
dane osobowe w następujących procesach:
•

Dane osobowe naszych podopiecznych, osób biorących udział w akcjach, imprezach organizowanych
przez Fundację.
Dane te przetwarzamy w celu świadczenia wszystkich naszych imprez, realizacji celów statutowych Fundacji , na
podstawie i w zakresie zawartym w przepisach prawa. Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub
klientów będziemy przetwarzali przez okres wymagany w przepisach prawa na zasadach dających pełną
gwarancję bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

•

Dane osobowe naszych podwykonawców oraz osób wskazanych do współpracy.
Dane te przetwarzamy w celu możliwości świadczenia usług, realizacji zamówień publicznych zgonie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz prawidłowej współpracy z podwykonawcami.
Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia
umowy oraz pięć lat po jego wygaśnięciu, jednak nie krócej niż wymagają tego przepisy prawa (o ile takie mają
zastosowanie).
Posiadane przez nas w tym obszarze Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

•

Informacje o kontrahentach, klientach
Dane osobowe kontrahentów Fundacji ISKIERKA przetwarzane są w celu realizacji umów cywilnoprawnych, na
podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b, c lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu.
Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa o rachunkowości
i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres sześciu lat (zgodnie
z aktualnym stanem prawnym pięć pełnych lat).
Posiadane przez nas w tym obszarze Państwa dane osobowe będą przekazywane do biura rachunkowego na
podstawie podpisanej umowy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przetwarzanych informacji .

•

Inne dane powierzone nam w celu realizacji umów o współpracy
W naszych zasobach znajdują się również inne dane osobowe w stosunku do których Fundacja ISKIERKA nie
jest Administratorem Danych, ale jako podwykonawcy innych jednostek realizujemy dla nich różne zlecenia..
Jako podmiot przetwarzający dane osobowe pozyskane w drodze realizacji umowy przetwarzamy wyłącznie
przez czas obowiązywania nas umów oraz ściśle na zasadach w nich opisanych.
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•

Dane osób kontaktujących się z Fundacją ISKIERKA
Dane osobowe osób kontaktujących się z Fundacją ISKIERKA (dalej: osoby kontaktujące się) przetwarzane są
w celu prowadzenia bieżącej korespondencji, udzielania odpowiedzi na pytania, udzielania informacji o usługach
oraz komunikowania się w innych sprawach, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c i d ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych 2016/679 (RODO) lub na podstawie zgody osoby kontaktującej się (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla realizacji celu.

W każdym z wymienionych przypadków staramy się, aby posiadane przez nas dane były aktualne i porwane, a mając na
uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym
nam ich prawidłowe przetwarzanie.
Lista odbiorców, którym mogą być powierzane lub udostępniane dane osobowe w związku z przeprowadzaną akcją:
a.

Marek Janota prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: DENTAL STUDIO MAREK JANOTA / DANEA

CENTRUM MEDYCZNE, ul. Agawy 34, 43-382 Bielsko Biała, NIP: 553-21-77-799, lub
b.

„BIEL-MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsko Biała, ul. Szara 5, 43-

300 Bielsko-Biała, KRS: 0000003804, NIP: 5471938501, REGON: 072696793, lub
c.

Szpital Świętego Łukasza Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsko Biała, ul. Bystrzańska 94B, 43-309 Bielsko Biała,

KRS: 0000656269, NIP: 5472145493, REGON: 243161232
PRAWA OSÓB W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:
•

dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz
uzyskania kopii tych danych,

•

modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do
ograniczenia ich zakresu przetwarzania;

•

całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne
przeciwskazania prawne,

•

niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;

•

wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);

•

przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą
lub zawartą umową.
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W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Państwa zapytań oraz zachowania należytej staranności podczas ich obsługi
ustandaryzowaliśmy formularz, za pomocą którego możecie Państwo wytępić z wnioskiem o realizację swoich praw.
Uzupełnione wnioski możecie Państwo składać osobiście lub za pomocą poczty na podany przez nas adres siedziby, lub
pocztą elektroniczną na adres: rodo@fundacjaiskierka.pl
Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa.
Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej,
wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych oraz, np. czy przetwarzanie danych nie jest
uzależnione od wykonania umowy lub usługi.
Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej
możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną
Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności
poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.
Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji kiedy Państwa wnioski byłyby
nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji.
O wysokości opłaty, lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd na które nie będziemy w stanie zrealizować
Państwa wniosku zostaniecie bezzwłocznie poinformowani.
Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji kiedy nie będziemy w stanie
prawidłowo Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnione do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany
sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.
W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych
danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację
tego prawa zostanie poinformowana o decyzji co do możliwości przeniesienia.
Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom upoważnionym przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
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