Regulamin programu „Oddech Motyla”
organizowanego przez Fundację Lubimy Działać

I.

Postanowienia ogólne
1. Poniższy regulamin określa zasady udziału w programie „Oddech Motyla”

II.

III.

(dalej Program)
2. Organizatorem programu „Oddech Motyla" jest Fundacja Lubimy Działać z
siedzibą w Kiełczowie, ul. Parkowa 16, 55 - 093 Kiełczów, wpisana do rejestru
Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000662073 (dalej Organizator lub Fundacja).
3. Partnerami merytorycznymi Programu są:
− Polskie Towarzystwo Pneumologii Dziecięcej,
− Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
4. Program wspierany jest również przez innych partnerów: SHARP, Fellowes
S.A., GoodAir, którzy popierają jego cele a także przyczyniają się do ich
realizacji.
5. Program ma na celu:
− Uwrażliwianie społeczeństwa na problemy związane z jakością
powietrza
− Edukacja na temat poprawy jakości powietrza, zwłaszcza w
przedszkolach i żłobkach
6. Program skierowany jest do publicznych oraz niepublicznych placówek, w
których przebywają dzieci: przedszkola, żłobki, szkoły podstawowe (klasy I-III)
7. Program prowadzony jest na terenie Polski.
8. Udział w Programie jest bezpłatny.
9. Program odbywa się każdego roku. I edycja trwa od 26.02.2019r. do
01.06.2019r. Daty kolejnych edycji będą ustalane oddzielnie.
Warunki uczestnictwa w Programie
1. W Programie mogą uczestniczyć znajdujące się na terenie Polski publiczne
oraz niepubliczne placówki, w których przebywają dzieci tj.:
− przedszkola,
− żłobki,
− szkody podstawowe (klasy I-III),
2. Aby wziąć udział w Programie konieczne jest dokonanie skutecznej rejestracji
w sposób opisany w pkt 3 regulaminu oraz zaakceptowanie warunków
regulaminu i wyrażenie zgody na otrzymywanie od Organizatora i parterów
Programu materiałów informacyjnych oraz edukacyjnych związanych z
tematyką i celami Programu na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy oraz
adres pocztowy.
Rejestracja

1. Rejestracja do udziału w Programie odbywa się poprzez wypełnienie

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.lubimydzialac.org,
który wymaga podania następujących danych:
− pełnej nazwy placówki, a w przypadku placówek niepublicznych
również nazwy organu prowadzącego,
− pełnego adresu placówki,
− imienia i nazwiska, służbowych adresu e-mail oraz numeru telefonu
kontaktowego dyrektora, właściciela lub osoby reprezentującej
placówkę,
− liczby grup, liczby dzieci oraz wychowawców i nauczycieli.
2. Wypełniony formularz należy dostarczyć Organizatorowi za pośrednictwem
strony www.lubimydzialac.org lub poczty elektronicznej wysyłając formularz
na adres program@lubimydzialac.org.
3. Dostarczenie Organizatorowi formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie
od Organizatora i parterów Programu materiałów informacyjnych oraz
edukacyjnych związanych z tematyką i celami Programu na wskazany w
zgłoszeniu adres mailowy oraz adres pocztowy. Ponadto, zgłaszający może
wyrazić zgodę na otrzymywanie przez zgłaszaną placówkę od partnerów
Kampanii i Programu informacji handlowych związanych z tematyką i celami
Programu na podany w zgłoszeniu adres mailowy oraz adres pocztowy.
4. Zgłoszeń do udziału w Programie może dokonać dyrektor lub właściciel
zgłaszającej się placówki albo upoważniona przez nich osoba.
5. Zgłoszeń do udziału w I edycji Programu można dokonywać w okresie od
1marca do 18 marca 2019r. Zgłoszenie do Programu stanowi deklarację
cyklicznego udziału placówki w Programie tj. w każdej edycji aż do
zakończenia realizacji Programu przez Organizatora.
6. Organizator w terminie kilku dni od otrzymania formularza zgłoszeniowego
dokona weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdzi udział w Programie, a
w przypadkach wskazanych w pkt 6.3. regulaminu może odmówić udziału w
Programie, wysyłając email na wskazany przez zgłaszającą placówkę adres
mailowy. Z chwilą otrzymania wiadomości od Organizatora o potwierdzeniu
udziału w Programie zgłoszona placówka staje się Uczestnikiem Programu.
7. W przypadku wszelkich wątpliwości odnośnie informacji podanych w
formularzu zgłoszeniowym Organizator może zwrócić się do zgłaszającego za
pośrednictwem poczty elektronicznej o udzielenie wyjaśnień w terminie 3 dni,
a termin na potwierdzenie lub odmowę udziału uczestnictwa w Programie
będzie liczony od dnia udzielenia odpowiedzi przez zgłaszającego.
IV.
Przebieg Programu
1. Akcja Oddech Motyla
1.1. Akcja odbywa się od dnia 6 marca w każdej placówce, która dokonała rejestracji w
Programie.
1.2. Akcja równolegle ma miejsce w social mediach, takich jak: Facebook i Instagram.
Uczestnicy za pomocą zdjęć i filmów dokumentują wykonanie „Gestu Oddechu
Motyla”. Każdy uczestnik pod udostępnionym na profilu własnym zdjęciem lub

filmem oznacza profil Fundacji Lubimy Działać – Organizatora oraz dodaje
„#oddechmotyla”.
1.3. W tym dniu Placówki zobowiązane są wraz ze swoimi podopiecznymi wykonać gest
Oddechu Motyla. Instrukcja wykonania gestu znajduje się na stronie internetowej
www.lubimydzialac.org.
1.4. Placówka zobowiązana jest przesłać relację z akcji w formie dokumentacji
fotograficznej i dostarczenia jej na adres mailowy program@lubimydzialac.org.
Zdjęcia powinny zostać opisane informacjami dotyczącymi nazwy i adresu placówki,
z której pochodzą.
2. Materiały edukacyjne
2.1.Pierwszych 150 placówek, które zgłosi się do Programu i zostanie Uczestnikami
Programu (decyduje kolejność zgłoszeń do Programu tj. data otrzymania przez
Organizatora formularza zgłoszeniowego), otrzyma od Organizatora drukowane
materiały edukacyjne, a w szczególności:
− plakaty, ulotki
− broszury edukacyjne,
− naklejki,
− scenariusze zajęć
2.2.Drukowane materiały edukacyjne Organizator dostarczy Uczestnikowi Programu
za pośrednictwem kuriera.
2.3.Organizator każdorazowo decyduje o ilości drukowanych materiałów
edukacyjnych przekazywanych Uczestnikowi Programu. W przypadku gdy w
trakcie trwania Programu pojawią się nowe materiały edukacyjne również one
zostaną dostarczone w wersji drukowanej do pierwszych 150 placówek, które
zgłosiło się do Programu i zostało Uczestnikami Programu.
2.4.W trakcie trwania Programu Organizator może dostarczać drukowane materiały
edukacyjne również pozostałym Uczestnikom tj. tym spoza opisanej powyżej listy
150 placówek.
3. Konkursy
3.1.Fundacja będzie organizowała dla Uczestników Programu konkursy edukacyjne
mające na celu zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczonego powietrza
wewnątrz pomieszczeń, w których przebywają dzieci oraz wpływu szkodliwych
czynników na zdrowie dzieci i ich oddziaływanie na edukację przedszkolną i
wczesnoszkolną.
3.2.Organizator będzie informował Uczestników o konkursach za pośrednictwem
wiadomości email wysyłanych na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres
mailowy lub poprzez umieszczenie informacji na stronie www.lubimydzialac.pl i
za pośrednictwem Facebook’a.
3.3.Udział Uczestnika w konkursach nie jest obowiązkowy.
3.4.Zasady organizacji oraz uczestnictwa w konkursach będą każdorazowo
określone w odrębnym regulaminie konkursu.
3.5.W I edycji Programu konkurs będzie trwał od 18.03.2019r. do 31.03.2019r.
Szczegółowe daty dostępne w regulaminie konkursu na stronie
www.lubimydzialac.org.

4. Broszury informacyjne, ulotki i materiały promocyjne oraz informacje handlowe
parterów Programu.
4.1.Uczestnik Programu będzie otrzymywał od Organizatora elektroniczne lub
drukowane broszury informacyjne, ulotki i materiały promocyjne parterów
Programu. Materiały te będą pozostawały w związku z tematyką i celami
Programu.
4.2.Uczestnik Programu zobowiązany jest udostępnić opisane w pkt 4.4.1. materiały
swoim podopiecznym oraz ich opiekunom i pracownikom placówki.
4.3.Uczestnik Programu może wyrazić zgodę na otrzymywanie przez zgłaszaną
placówkę od partnerów Programu informacji handlowych, w tym ofert
promocyjnych dedykowanych jedynie dla Uczestników Programu, personelu
placówek biorących udział w Programie oraz rodziców i opiekunów
podopiecznych placówek, związanych z tematyką i celami Programu na podany
w zgłoszeniu adres mailowy oraz adres pocztowy. Uczestnik Programu w każdym
czasie może cofnąć zgodę, o której stanowi niniejszy punkt regulaminu. Aby
zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych Uczestnik wysyła
Organizatorowi wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z
oświadczeniem o rezygnacji z dalszego otrzymywania informacji handlowych od
partnerów Programu.
5. Pozostałe uprawnienia i obowiązki Uczestnika Programu
5.1.Uczestnik Programu jest zobowiązany umieścić oficjalną informację dotyczącą
uczestnictwa w Programie Zdrowy Oddech Dziecka na stronie internetowej
placówki, a jeśli posiada profil na Facebooku. Uczestnik Programu zobowiązany
jest utrzymać informację na stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku
przez cały okres uczestnictwa w Programie. Organizator w drodze
indywidualnych uzgodnień z Uczestnikiem Programu może zwolnić Uczestnika
od omawianego w niniejszym punkcie obowiązku. Zwolnienie zostanie przesłane
Uczestnikowi Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.2.Każdy Uczestnik Programu, który otrzyma od Organizatora naklejki Kampanii i
Programu jest zobowiązany umieścić je w widocznym miejscu na drzwiach
wejściowych lub co najmniej jedynych drzwiach wewnętrznych placówki.
Organizator w drodze indywidualnych uzgodnień z Uczestnikiem Programu może
zwolnić Uczestnika od omawianego w niniejszym punkcie obowiązku. Zwolnienie
zostanie przesłane Uczestnikowi Programu za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
5.3.Uczestnik Programu może zostać odznaczony przez Organizatora Certyfikatem
Oddechu Motyla. Organizator decydując o przyznaniu Certyfikatu bierze pod
uwagę zaangażowanie Uczestnika Programu w realizację celów Programu.
Odznaczony Uczestnik zostanie opublikowany na stronie www.lubimydzialac.org
jako Placówka, która w sposób szczególny dba o zdrowie swoich podopiecznych.
Organizator dostarczy Uczestnikowi Programu wydrukowany i oprawiony w ramę
certyfikat, który Uczestnik jest zobowiązany umieścić w placówce w miejscu
widocznym dla wszystkich osób korzystających z placówki oraz utrzymywać go
przez okres uczestnictwa w Programie.
5.4.Uczestnik Programu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora
za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianie danych zawartych w

formularzu zgłoszeniowym. W przypadku zmiany danych Organizator wraz z
Uczestnikiem Programu ustalają indywidualnie czy istnieje konieczność wydania
nowego certyfikatu uczestnictwa w Programie, o którym stanowi pkt 5.3.
regulaminu.
5.5.Uczestnik Programu może kontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej z Organizatorem Programu, którego dane podane są na
stronie www.lubimydzialac.org.
5.6.Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie. Aby
zrezygnować z udziału w Programie Uczestnik wysyła Organizatorowi wiadomość
za pośrednictwem poczty elektronicznej z oświadczeniem o rezygnacji z dalszego
udziału w Programie. Rezygnacja z Programu związana jest z brakiem możliwości
dalszego korzystania z przyznanego Certyfikatu oraz usunięciem placówki z listy
Placówek wyróżnionych, a także utratą dostępu do materiałów edukacyjnych.
6. Pozostałe uprawnienia i obowiązki Organizatora
6.1.Organizator prowadzi i koordynuje Program oraz udziela informacji na ich temat.
6.2.Organizator może w każdym czasie i bez podania przyczyny zakończyć Program.
6.3.W przypadku zakończenia Programu Uczestnik:
− może w dalszym ciągu korzystać, w sposób opisany w niniejszym regulaminie,
a w szczególności z uwzględnieniem zapisów pkt. 9 regulaminu, z
udostępnionych mu w trakcie jego trwania materiałów edukacyjnych
opisanych w pkt 4.1. regulaminu, broszur informacyjnych, ulotek i materiałów
promocyjnych parterów Programu opisanych w pkt 4.4. regulaminu,
6.4.Organizator może odmówić udziału w Programie, gdy:
−

powziął uzasadnione wątpliwości odnośnie prawdziwości danych podanych przez
zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym,
− w formularzu zgłoszeniowym zostały podane nieprawdzie informacje,
− formularz zgłoszeniowy nie został wypełniony w całości,
− zgłaszający nie zaakceptował regulaminu uczestnictwa w Programie,
− zgłaszający nie wyraził zgody na otrzymywanie od Organizatora i parterów
Programu materiałów informacyjnych oraz edukacyjnych związanych z tematyką i
celami Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz tradycyjnej,
− zgłoszenie uczestnictwa w Programie zostało dokonane przez
nieuprawnioną osobę,
− placówka zgłaszająca się do Programu nie udzieli Organizatorowi wyjaśnień, o
których stanowi pkt 3.7. regulaminu.
7. Ambasador
7.1.Każda osoba pełnoletnia może zostać ambasadorem Oddechu Motyla (dalej
Ambasador).
7.2.Do zadań Ambasadora należy zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi oraz
broszurami informacyjnymi, ulotkami i materiałami promocyjnymi parterów Kampanii
zamieszczonymi na stronie www.lubimydzialac.org i rozpowszechnianie opisanych
materiałów np. za pośrednictwem portalu Facebook, bloga, poczty elektronicznej.
7.3.Ambasador może również przesyłać na adres mailowy Organizatora uwagi i
przemyślenia dotyczące Programu oraz jego tematyki. Ponadto, Ambasador może
wspierać Kampanię poprzez pisane artykułów i scenariuszy zajęć dla dzieci, udzielenie
pomocy w dotarciu do mediów, udzielanie wsparcia merytorycznego, druk i

dystrybucję materiałów edukacyjnych, koordynację działań edukacyjnych u Uczestnika
Programu i wsparcie Uczestnika w realizacji celów Programu.
7.4.Aby zostać Ambasadorem należy skontaktować się z Organizatorem, którego dane
podane są na stronie www.lubimydzialac.org, Organizator ustala indywidualnie z
osobą wyrażającą chęć, zastania Ambasadorem zakres podejmowanych przez
nią działań.
7.5.Za zgodą Ambasadora udzieloną Organizatorowi, imię i nazwisko Ambasadora zostaną
umieszczone na stronie www.lubimydzialac.org. Zgoda na oznaczenie Ambasadora na
stronie internetowej Kampanii powinna być przesłana Organizatorowi na adres mailowy
podany do kontaktu.
7.6.Ambasador w każdym czasie może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji. Rezygnacja
z pełnienia funkcji Ambasadora związana jest z usunięciem imienia i nazwiska
Ambasadora ze strony internetowej Kampanii.
8. Wizerunek
8.1.Jeżeli wraz ze zgłoszeniem do Konkursu Uczestnik prześle do Organizatora fotografię
zawierającą wizerunki podopiecznych Uczestnika, oznaczać to będzie wolę
opublikowania tej fotografii przez Organizatora na stronie internetowej
www.lubimydzialac.org oraz profilach w mediach społecznościowych. W takim wypadku
Uczestnik oświadcza, że:
− Posiada skutecznie wyrażone zgody opiekunów prawnych lub przedstawicieli
ustawowych swoich podopiecznych (współautorów Projektu), których wizerunki
utrwalone zostały na przesłanej fotografii, a zgody te obejmują korzystanie z ich
wizerunku w zakresie:
− nieograniczonego w czasie, formie oraz przestrzeni terytorialnej wykorzystywania i
rozpowszechniania wizerunku, w tym w szczególności poprzez publikację tego
wizerunku w sieci Internet.
− zgody, o których mowa powyżej, obejmuje swoim zakresem wszystkie znane w czasie
trwania Programu pola eksploatacji, a w szczególności następujące:
1) utrwalanie w jakiejkolwiek formie na wszystkich nośnikach (taśma światłoczuła,
taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy
dysk komputera, pliki MP3, MP4) i dowolną techniką;
2) publikowanie w jakiejkolwiek formie;
3) zwielokrotnianie dowolną techniką analogową lub cyfrową (taśma światłoczuła,
taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy
dysk komputera, pliki MP3, MP4, wprowadzenie do pamięci serwera);
4) publiczne wyświetlanie;
5) publiczne odtwarzanie;
6) nadanie naziemne bezprzewodowe dowolną techniką;
7) nadanie naziemne przewodowe dowolną techniką;
8) nadanie satelitarne dowolną techniką;
9) reemisja dowolną techniką;
10) umieszczanie w sieci Internet;
11) umieszczanie w materiałach związanych z działalnością Organizatora a w
szczególności w materiałach marketingowych i reklamowych;
12) prawo do adaptacji;
13) wykorzystanie w multimediach;
14) publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Wizerunku
w wybranym czasie i miejscu – usługi na żądanie widza;

15) wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych i reklamy;
16) wykorzystanie wizerunku w ramach umowy merchandisingu.
− Posiada skuteczne upoważnienie do udzielenia Organizatorowi dalszej zgody na
korzystanie przez Organizatora z wizerunków osób uwidocznionych na przesłanej
fotografii w zakresie wskazanym powyżej, w tym w szczególności poprzez
opublikowanie ich na stronie internetowej Organizatora oraz profilach Organizatora w
mediach społecznościowych.
− Zezwala tym samym Organizatorowi na korzystanie z wizerunków osób
uwidocznionych na przesłanej fotografii w zakresie wskazanym powyżej, w tym w
szczególności poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Organizatora oraz
profilach Organizatora w mediach społecznościowych,
− Udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanej
fotografii, a licencja ta udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez żadnych ograniczeń
ilościowych czy terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych pkt. 8 niniejszego
Regulaminu.
9. Nota prawna
9.1.Uczestnik dokonując zgłoszenia Projektu do Konkursu ponosi względem Organizatora
odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu prawdziwości i skuteczności oświadczeń
składanych przez Uczestnika zgodnie z rozdziałem 8. Regulaminu. W tym w
szczególności za istnienie skutecznie wyrażonych zgód na dokonywanie eksploatacji
zdjęć oraz wizerunków osób uwidocznionych na fotografiach przedstawionych przez
Uczestnika.
9.2.Uczestnik podejmie starania mające na celu zabezpieczenie Organizatora przed
wszelkimi roszczeniami osób trzecich powstałymi w związku z eksploatacją wizerunków
osób utrwalonych na fotografiach dokonywaną przez Organizatora. W przypadku,
gdyby z powodu roszczenia osoby trzeciej Organizator zobowiązany będzie do zapłaty
jakiegokolwiek odszkodowania, zadośćuczynienia, kosztów sądowych, etc. Uczestnik,
który spowodował powstanie tej szkody lub przyczynił się do jej powstania zobowiązany
będzie do naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody.
10. Reklamacje
10.1. Wszelkie reklamacje dotyczące organizacji lub uczestnictwa w Kampanii lub
Programie należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy
fundacja@lubimydzialac.org.
10.2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i udzieli
odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Brak udzielenia odpowiedzi we
wskazanym terminie nie jest równoznaczny z uznaniem reklamacji.
11. Prawa autorskie
11.1. Organizatorowi przysługują prawa autorskie dotyczące Programu oraz wszelkich
materiałów dostępnych na stronie www.lubimydzialac.org a także materiałów
edukacyjnych udostępnionych czy przekazanych Uczestnikowi Programu oraz
Ambasadorowi w jakiejkolwiek formie.
11.2. Każdy, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
4.02.1994 r. ze zm., może nieodpłatnie korzystać w zakresie własnego użytku
osobistego z materiałów edukacyjnych oraz broszur informacyjnych, ulotek i materiałów
promocyjnych parterów Kampanii zamieszczonych na stronie internetowej
www.lubimydzialac.org i dostępnych w siedzibie Fundacji.
11.3. Organizator uprawnia Uczestnika Programu do bezpłatnego korzystania z
udostępnionych mu materiałów edukacyjnych przez okres uczestnictwa w Programie, a
także po zakończeniu Programu przez Organizatora, na warunkach opisanych poniżej.

11.4. Uczestnik Programu zobowiązuje się korzystać z udostępnionych oraz
przekazanych mu materiałów w sposób zgody z ich charakterem i przeznaczeniem oraz
przyjętymi zwyczajami.
11.5. Uczestnik Programu jest uprawniony do:
− utrwalania i zwielokrotnienia materiałów edukacyjnych poprzez ich drukowanie
oraz kopiowanie, a także zapis w formie cyfrowej,
− rozpowszechniania materiałów edukacyjnych poprzez ich udostępnianie w
formie drukowanej oraz cyfrowej swoim pracownikom, podopiecznym oraz ich
opiekunom, a także poprzez ich publiczne wykonywanie, wyświetlanie i
odtwarzanie.
11.6. Uczestnik Programu jest uprawniony do korzystania z materiałów edukacyjnych
jedynie w ich oryginalnej postaci tj. Uczestnik nie może dokonywać jakichkolwiek zmian
w przekazanych lub udostępnionych mu materiałach.
11.7. Uczestnik Programu jest uprawniony do korzystania z materiałów edukacyjnych
jedynie w celach niekomercyjnych.
11.8. Uczestnik Programu jest zobowiązany odznaczać logotypem Programu dostępnym
na stronie www.lubimydzialac.org oraz nazwiskami autorów każdy egzemplarz
(drukowany jak i elektroniczny) materiałów edukacyjnych, z których korzysta.
12. Odpowiedzialność Organizatora
12.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podejmowane przez Uczestnika
Programu działania w ramach uczestnictwa w Programie, a w szczególności
wykonywanie uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, a także
za działania podejmowane przez Ambasadora oraz inne osoby korzystające z
materiałów dostępnych w ramach Programu.
13. Regulamin
13.1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie z
przyczyn organizacyjnych, technicznych lub prawnych.
13.2. O zmianie regulaminu Kampanii i Programu Organizator zamieści informację na
stronie www.lubimydzialac.org oraz niezwłocznie powiadomi Uczestnika Programu
wysyłając wiadomość na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy.
13.3. Zamiana regulaminu staje się skuteczna we wskazanym przez Organizatora
terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego
regulaminu na stronie www.lubomydzialac.org.
13.4. Jeśli Uczestnik Programu nie zaakceptuje wprowadzonych zmian, może
zrezygnować z dalszego udziału w Programie przesyłając wiadomość np. o treści
„Rezygnuję z udziału w programie Oddech Motyla” na adres mailowy Organizatora.
13.5. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na dotychczasowy udział w Programie, a
w szczególności na prawa i obowiązki Uczestnika Programu oraz Organizatora
powstałe przed wejściem w życie zmian regulaminu.
14. Ochrona danych osobowych
14.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
postanowień regulaminu, a w tym rejestracji w Programie, a także dotyczących
Ambasadorów, jest Fundacja Lubimy Działać z siedzibą w Kiełczowie, ul. Parkowa 16,
55 - 093 Kiełczów, wpisana do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662073. Oznacza to, że
Fundacja zapewnia bezpieczeństwo danym osobowym zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.u. 2018, poz. 1000).

14.2. Administrator gromadzi następujące dane uczestników programu „Oddech Motyla”:
imię i nazwisko, numer telefonu, adres elektroniczny na podstawie udzielonej przez
nich zgody. Dane osobowe podane organizatorowi mogą być udostępniane partnerom
Programu w celu realizacji postanowień regulaminu.
14.3. Przekazane przez uczestników programu dane osobowe wymienione w niniejszym
regulaminie, będą przetwarzane w celach statutowych Fundacji. Zebrane dane
osobowe będą wykorzystywane także w celach marketingowych, informowania o
działaniach Fundacji - wysyłane bezpłatnego newslettera. Dane techniczne zbierane
automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników strony internetowej
lubimydzialac.org a także do prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony.
14.4. Fundacja może ujawniać anonimowe zestawienie zbiorcze i statystyczne, o których
mowa w pkt. 12.3, dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych
użytkowników i nie stanowią danych osobowych.
14.5. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych
przez Administratora, prawo do poprawiania swoich danych osobowych oraz żądania
zaniechania ich przetwarzania i ich usunięcia.
14.6. W celu realizacji uprawnień o których mowa powyżej należy zwrócić się z
odpowiednim żądaniem na piśmie na adres pocztowy Administratora z dopiskiem: :
„Dane osobowe” bądź drogą elektroniczną na adres wynikający z klauzuli informacyjnej
dostępnej na stronie administratora.
14.7. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności
lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, danych osobowych uczestnika innym
administratorom danych bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie
działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby dane osobowe były
strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
15. Postanowienia końcowe
15.1. Integralną część regulaminu stanowi wzór formularza zgłoszeniowego.
15.2. Wszelkie spory uczestniczących w Kampanii, Ambasadorów oraz Uczestnika
Programu z Organizatorem będą rozstrzygały sądy powszechne miejscowo właściwe
dla Organizatora.
15.3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Wzór formularza zgłoszeniowego
DANE PLACÓWKI
Nazwa placówki oraz nazwa organu prowadzącego w
przypadku placówek niepublicznych

Województwo
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Numer budynku
Liczba Grup
Liczba Dzieci
Liczba wychowawców/ nauczycieli

Dyrektor/ osoba upoważniona do reprezentacji
placówki
Imię
Nazwisko
Telefon służbowy
E-mail służbowy

□ Zapoznałam/ zapoznałem się i akceptuję regulamin programu Oddech Motyla i wyrażam zgodę
na:
1. otrzymywanie przez zgłaszaną placówkę od Fundacji Lubimy Działać i parterów Programu
materiałów informacyjnych oraz edukacyjnych związanych z tematyką i celami Programu na
wskazany w zgłoszeniu adres mailowy oraz adres pocztowy,
2. przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem zgłaszanej
placówki w programie Oddech Motyla w sposób i na zasadach określonych w regulaminie.
□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie przez zgłaszaną placówkę od partnerów Programu informacji
handlowych związanych z tematyką i celami Programu na podany w zgłoszeniu adres mailowy
oraz adres pocztowy.
□ Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonym w
niniejszym formularzu Fundacji Lubimy Działać z siedzibą w Kiełczowie w celu udziału w
organizowanym Konkursie „Oddech Motyla”. Administratorem Twoich danych osobowych jest
Fundacja Lubimy Działać z siedzibą w Kiełczowie. Twoje dane podane przez Ciebie
przetwarzane będą dla celów przyjęcia Twojego zgłoszenia i umożliwienia Ci wnioskowania o
pomoc naszej Fundacji, a następnie dla celów świadczenia Ci takiej pomocy. Twoje dane
będziemy udostępniać podmiotom, które pomagają nam utrzymywać stronę i wykonywać nasze
działania, a także podmiotom, które udzielą wsparcia w zorganizowaniu pomocy dla Ciebie.
Masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu i do przenoszenia danych. Jeśli masz
pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz się skontaktować z
Fundacją Lubimy Działać, wykorzystując wskazane dane kontaktowe:
program@lubimydzialac.org. Pozostałe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych,
znajdziesz w tym miejscu: (odnośnik do polityki prywatności)

