Regulamin projektu “NO SHAME to embrace beauty”
Fundacji No Shame – Bez wstydu
§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem projektu (dalej „Projekt”) jest Fundacja No Shame - Bez Wstydu z
siedzibą w Łomży przy ul. Hipokratesa 10 (kod pocztowy: 18-400), identyfikująca się
numerem

NIP: 718-215-30-54 oraz numerem

REGON:

384617929 (dalej

„Organizator”).
2. Projekt jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej:
”Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Każda osoba zgłaszająca się zobowiązana jest - przed wysłaniem formularza
zgłoszeniowego - do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
4. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków
określonych w niniejszym Regulaminie i wyrażeniem zgody na przetwarzania danych
osobowych.
5. Osoba dokonująca zgłoszenia, która podejmie współpracę z Organizatorem akceptuje,
że nieznajomość postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, wynikająca z
niedopatrzenia osoby zgłaszającej się, nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń
lub reklamacji.
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§ 2.

ZAŁOŻENIA I TERMIN TRWANIA PROJEKTU.

1. Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wypełnienie
i przesłanie formularza zgłoszeniowego stanowi formę wyrażenia chęci nawiązania
Współpracy z Organizatorem. Formularz zgłoszeniowy może zostać przesłany przez
każdą osobę, która wyraża chęć współpracy z Organizatorem.
2. Formularz zgłoszeniowy można złożyć w terminie od 3.11.2020r. do 30.11.2020r.
3. Formularz zgłoszeniowy obejmuje dane teleadresowe osoby zgłaszającej się oraz
dane dotyczące jej nawyków życiowych oraz detali związanych z chorobą skóry.
4. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifkowaniem
osoby dokonującej zgłoszenia do nawiązania współpracy z Organizatorem.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

6. Ewentualna odpowiedź na formularz zgłoszeniowy nastąpi za pośrednictwem e-mail.
7. Jeśli osoba zgłaszająca się nie otrzyma wiadomości zwrotnej w ciągu 30 dni od
wysłania formularza zgłoszeniowego oznacza to, że nie została ona zakwalifkowana
do współpracy.

§3
WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO WSPÓŁPRACY
Zakwalifkowanie osoby zgłaszającej się Współpracy będzie opierało się na poniższych
kryteriach:
1. Poprawne wypełnienie formularza.
2. Deklaracja bycia osobą chorą na łuszczycę.
3. Odbycie badania skóry głowy w wyznaczonych w §4 pkt. 3. placówkach lub wysłanie
zdjęć miejsc zmienionych chorobowo wraz ze zgodą na ich przetwarzanie.
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§ 4.

WARUNKI I PRZEBIEG PROJEKTU

1. Projekt skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Osoby posiadające
ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Projekcie jedynie
za zgodą ich opiekuna prawnego.
2. Celem projektu jest udostępnienie produktów kosmetycznych firmy Aromase –
szamponu i/lub toniku do skóry łuszczycowej, uczestnikom projektu by sprawdzić
stan skóry objętej zmianami łuszczycowymi przed i po 2 tygodniach stosowania
otrzymanych produktów.
3. Badanie skóry głowy oraz odbiór produktów odbywa się w placówkach: Fundacji No
Shame – Bez Wstydu, ul. Boya-Żeleńskiego 4/27, 00-691 w Warszawie oraz w K&K
Day SPA & Hair Designers, Kasprzaka 31a, 01-234 w Warszawie.
4. Organizator może wysłać produkty pocztą w przypadku, gdy osoba ma trudności
z dotarciem do Warszawy i zostało to ustalone za obopólną zgodą drogą elektroniczną
lub telefoniczną.
5. Uczestnicy projektu otrzymają produkt lub produkty Aromase w zamian za dwa
zdjęcia skalpu wykonane przed i dwa zdjęcia 2 tygodnie po regularnym stosowaniu
produktu.
6. Uczestnicy zobowiązują się do dostarczenia zdjęć tych samych partii skóry
przedstawionych na pierwszych zdjęciach po 2 tygodniach stosowania produktów
leczniczych Aromase.
7. Z uwagi na to, że wartość produktów nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte
zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51,
poz. 307).

§ 5. DANE OSOBOWE
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1. 1. Dane gromadzone są przez Fundację No Shame – Bez Wstydu z siedzibą w Łomży
przy ul. Hipokratesa 10 (kod pocztowy: 18-400), identyfikująca się numerem NIP:
718-215-30-54 oraz numerem REGON: 384617929, wyłącznie dla celów związanych
z przeprowadzeniem projektu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby
zgodnie z 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. Przetwarzanie danych osobowych
uczestników projektu może następować także w celu wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych wyłącznie w
zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności uczestników projektu.
2. Po uzyskaniu odrębnej zgody dane uczestników projektu mogą być wykorzystywane
przez Administratora Danych także dla celów marketingowych w tym dla
otrzymywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonu) informacji o charakterze marketingowym zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204
ze zm.);
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie obejmowało:
1) Imię i nazwisko
2) Adres e-mail
3) Numer telefonu
4) Adres do wysyłki (przy zastosowaniu § 4. pkt. 4)
4. Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych:
upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmioty przetwarzające
dane osobowe, na podstawie stosownych umów.
5. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów
przedstawionych powyżej. Po zrealizowaniu celu przetwarzania danych osobowych,
dane osobowe zostaną trwale usunięte. Administrator może jednak zachować
ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami.
7. Administrator informuje, że jako podmiot danych osobowych Uczestnicy mają prawo
do:
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1) żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest
uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe
jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do
nich. Administrator dostarczy Uczestnikom na żądanie kopię Państwa Danych
osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które
zwrócą się Uczestnicy, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej
wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
2) sprostowania Danych osobowych; Uczestnicy mają prawo do sprostowania
Danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z
uwzględnieniem celów przetwarzania, mają prawo żądania uzupełnienia
niekompletnych

Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie

dodatkowego oświadczenia,
3) usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); Uczestnicy
mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem,
niezwłocznego

usunięcia

dotyczących

ich

Danych

osobowych,

a

Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
4) ograniczenia przetwarzania Danych osobowych; w takim przypadku,
Administrator wskaże na żądanie Uczestnika takie Dane osobowe, a ich
przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych
celów,
5) przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami Uczestnicy mają
prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie,
nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe ich dotyczące,
przetwarzane przez Administratora oraz prawo przesłać te Dane osobowe
innemu podmiotowi,
6) sprzeciwu; w pewnych okolicznościach Uczestnicy mają prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z ich szczególną
sytuacją

–

wobec

przetwarzania

dotyczących Uczestników Danych

osobowych, a na Administratorze może ciążyć obowiązek zaprzestania
przetwarzania takich Danych osobowych,
7) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.
8. Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez Uczestników za pomocą wiadomości
wysłanej na adres pocztowy Administratora danych osobowych lub na adres e-mail:
kontakt@fundacjabezwstydu.pl
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9. Jeżeli Uczestnicy uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe gromadzone w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane,
jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji.
11. Administrator

oraz

podmioty

przetwarzające

dane

zapewnią

odpowiednie

technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych,
odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności,
poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony
przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych
osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
12. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie
z obowiązującym prawem.
13. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Projekcie jest całkowicie dobrowolny.
2. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora,
jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Projektu, będą
wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Projektu,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu
Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219). Wypełniając formularz
zgłoszeniowy, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach
zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
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4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Projektu
nieprawidłowych danych.
5. Organizator

zastrzega,

że

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

zdarzenia

uniemożliwiające realizację Współpracy, których nie był w stanie przewidzieć lub
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych, w tym siły wyższej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Projektu.
7. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Osoba zgłaszająca się zobowiązuje się
do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki określone w Regulaminie.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy.
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