
Regulamin
Charytatywny „Dzień Solidarności. Dzień
 Dobra i Pokoju”  w szkole przedszkolu 

Regulamin Dnia Solidarności. Dnia Dobra i Pokoju 
(dalej: „Regulamin”)
§1
Cele wydarzenia
1. Promowanie postawy empatycznej i wolontariatu 
3. Wsparcie dzieci w trudnej sytuacji życiowej
4. Integracja lokalnej społeczności.

§2
Organizatorzy wydarzenia 
1. Fundacja„Gdy Liczy się Czas” z siedzibą w Lublinie , ul. Nowy Świat 30a/6, NIP: 9462661769,
KRS 0000629943
2. ------

3.  Po podpisaniu akceptacji zgłoszenia z organizatorem dopuszcza się zainteresowane instytucje i 
podmioty do współorganizacji Dnia .
4. Zgłoszenia są przyjmowane przez ankietę GOOGLE do pobrania na stronie internetowej i portalach 
społecznościowych fundacji. 
5. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją biegu,w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.),
jest Fundacja „Gdy Liczy się Czas” z siedzibą w Lublinie , ul. Nowy Świat 30a/6, NIP:
9462661769, KRS 0000629943
§3
TERMIN, MIEJSCE
1. Współorganizator  wyznacza dzień i miejsce  Wydarzenia o którym informuje Organizatora
2. Współorganizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca,  o tej okoliczności informuje  
Organizatora drogą mailową.
§4
Symbolika Wydarzenia 

1. Symbolika wydarzenia są kolory flag Polski i Ukrainy. Podczas Wydarzenia  na ile to jest 
uczestnicy malują  kolory flag  w kolorze biało- czerwonym lub żółto-niebieskim lub układają 
serca w tych kolorach,   chcemy  przez to przekazać wsparcie i solidarność z  osobami chorymi, 
szczególnie dziećmi i młodzieży z chorobą nowotworową, oraz uchodźcami  (szczególnie 
chorymi dziećmi) z Ukrainy. 

§5
Przebieg Wydarzenia 

1. O przebiegu wydarzenia decyduje współorganizator.  Zachęcamy przeprowadzić tego dnia 
zajęcia poświęcone empatii .  Zachęcamy do układania serc z kulek kolorów flagi Polski i Ukrainy
(proponujemy nazwę kulki  Dobra i Pokoju). 

2.  Mogą to być  to także zabawy integracyjne z nauką podstawowych słów w języku ukraińskim

2. Organizator na prośbę współorganizatora może wysłać materiały edukacyjne dotyczące empatii i 
integracji. 

§6



ZGŁOSZENIA
1) Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularzu, który zostanie wysłany na adres 

Współorganizatora lub wypełniony na stronie www.gdyliczysieczas.com w zakładce Dobro i 
Pokój 

2)

§7 Uczestnictwo
Wydarzenie  ma charakter otwarty. O uczestnictwie w wydarzenie decyduje współorganizator.

§8
Opłata 
1.Wydarzenie ma charakter charytatywny i zachęca uczestników do wsparcia zbiórki na wsparcia 
działań fundacji „Gdy Liczy się Czas”, skierowaną do chorych dzieci i ich rodzin z Polski i Ukrainy.
Proponowana przez organizatora cegiełka wynosi 1-5  zł od uczestnika. 
2. Współorganizator może zbierać wsparcie finansowe od uczestników. Zebraną kwota 
współorganizator przelewa na konto bankowe organizatora 36 1750 0012 0000 0000 3439 6043 
Fundacja „Gdy Liczy się Czas” 

§9.
Dyplomy i podziękowania
 Współorganizator otrzymuje duplom i podziękowanie za uczestnictwo od organizatora w formacie 
PDF , które będzie wysłane na adres mailowy. Podziękowanie otrzyma Placówka oraz 
nauczycieli/wychowawce podejmujące organizację wydarzenia oraz na prośbę współorganizatora 
uczestnik/uczestnicy wydarzenia (bez podania imienia i nazwisk)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja 
Fundacja
„Gdy Liczy się Czas” Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
gdyliczysieczas@gmail.com
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
1. Świadczenia usług drogą elektroniczną: 
Ogólnopolskim „Dniu Solidarności -Dniu Dobra i Pokoju”
(przygotowanie i opracowanie wyników dyplomów i podziękowań.) -
obsługi zgłoszeń i korespondencji.
2. W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji „Gdy Liczy się Czas”-
prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług - obsługi zgłoszeń i korespondencji,
które do nas kierujesz - kontaktu z Tobą.
3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w Wydarzeniu. 
Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z
przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania
oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej
umowy. Część Twoich danych mogą być
przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.
Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych? Masz prawo
do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia
oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które
odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
PODSTAWA PRAWNA: 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

http://www.gdyliczysieczas.com/


fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Podstawa prawna przetwarzania
Państwa danych są art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora, którym w tym
przypadku jest promocja działań Fundacji „Gdy Liczy się Czas” ) oraz art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO
tj. zgoda podmiotu danych oraz wykonanie umowy, której Uczestnik jest strona. Zgodnie z
definicją danych osobowych zawarta w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe,
dlatego tez podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81
ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: -
osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią
funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor,
kierownik); - osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz,
publiczna impreza


