Regulamin szkolenia „Weź głęboki oddech”
§1
Postanowienie Ogólne
1. Organizatorem szkolenia jest Fundacją „NEUCA dla Zdrowia” z siedzibą w Toruniu przy ul.
Fortecznej 35-37, wpisana do wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zdrowotnych, fundacji, oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000474181, NIP: 9562304247,
2. Szkolenie jest realizowane ramach kompleksowej kampanii mającej na celu zwiększenie
świadomości społecznej na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) w ramach
projektu: „Weź głęboki oddech” nr POWR.05.01.00-00-0014/18, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowanego przez podmiot nie należący do sektora
finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w
szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników:
a. Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez formularz rejestracyjny.
b. Uczestnictwo w Szkoleniu jest bezpłatne.
c. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji treści szkolenia oraz
w każdym czasie.
d. Oficjalny formularz zgłoszeniowy znajduje na stronie
https://fundacjaneuca.eszkolenia.info/rejestracja/.
4. W ramach szkolenia organizowany jest Konkurs. Warunki uczestnictwa zostały opisane w par.
3 niniejszego regulaminu.
§2
Uczestnictwo w Szkoleniu
1. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie ankiety początkowej, obejrzenie
dwóch filmów edukacyjnych i wypełnienie ankiety końcowej.
2. O przystąpieniu do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Zgłoszenie na szkolenie jest wiążącą umową oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się 4. z
treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków przez Uczestnika.
§3
Warunki konkursu
1. Konkurs trwa od 19.07.2021 do 31.08.2021.
2. Konkurs polega na spełnieniu warunków z §2, czyli zarejestrowaniu się na stronie:
https://fundacjaneuca.eszkolenia.info/rejestracja/, wypełnieniu ankiety początkowej,
obejrzeniu dwóch filmów edukacyjnych, wypełnieniu ankiety końcowej i kliknięciu przycisku
„Wyślij”.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję tylko spośród Uczestników, którzy
spełnią warunki wymienione w § 2 niniejszego Regulaminu.
4. Komisja wyłoni 203 laureatów Konkursu.

5. Kryterium przyznania nagrody będzie kolejność zgłoszeń. Wyłonienie Zwycięzców odbędzie
się w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
6. Organizator przewidział 203szt. nagród rzeczowych w Konkursie, w postaci: zestawu APTEO,
opaski sportowej Xiaomi Mi Band 5, Zegarka GARMIN FORERUNNER 45S. Nagrody
zostaną rozdysponowane w następujący sposób:
a) 199 osób z rzędu, które spełnią warunki Konkursu otrzyma zestaw APTEO, b) 200-tna,
250-ta i 300-tna osoba z rzędu, która spełni warunki Konkursu otrzyma opaskę sportową
Xiaomi Mi Band 5,
c) 350-ta osoba z rzędu, która spełni warunki Konkursu otrzyma Zegarek GARMIN
FORERUNNER 45S.
7. Organizatorowi przysługuje możliwość przyznania nagród pocieszenia w dowolnej liczbie. 8.
Wszystkie nagrody w konkursie promują Organizatora, ponieważ znajduje się na nich logotyp
Fundacji NEUCA dla Zdrowia.
9. Każda osoba, która zwycięży zostanie poinformowana drogą elektroniczną. W tym celu
zostanie wykorzystany adres e-mail który zostanie podany przez każdego Uczestnika podczas
rejestracji na szkolenie.
10. Osoba, która zwycięży w odpowiedzi na informację o zwycięstwie będzie zobowiązana do
przesłania Organizatorowi adresu do wysyłki nagrody oraz numeru telefonu (w celu
ewentualnego nawiązania kontaktu przez kuriera dostarczającego nagrodę).
§4
Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej
https://fundacjaneuca.eszkolenia.info/rejestracja/.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
https://fundacjaneuca.eszkolenia.info/rejestracja/.
4. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie
7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej pod adresem:
https://fundacjaneuca.eszkolenia.info/rejestracja/.
§5
Ochrona Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników szkolenia i konkursu jest Fundacja NEUCA
dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu, ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń,
2. Z administratorem można się kontaktować pod adresem email: kontakt@fundacjaneuca.pl bądź
pisemnie: ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:
a) wzięcia udziału w szkoleniu, i wydania imiennego certyfikatu - podstawą prawną
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b 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 (,,RODO”),
b) związanych z udziałem w Konkursie i zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w celu:
(1) kontaktu, (2) przeprowadzenia i prawidłowego rozstrzygnięcia Konkursu, (3)
informowania o wynikach Konkursu, (4)wydania i rozliczenia podatkowego nagród, (5)

obsługi ewentualnych reklamacji - podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1. lit. f )
w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a uzasadnionym interesem administratora będzie
przeprowadzenie i rozstrzygnięcie
Konkursu, zachowanie dowodów do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
roszczeń oraz dokumentowanie przeprowadzenia Konkursu zgodnie ze złożonym
przyrzeczeniem. 4. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora, przede wszystkim podmiotom świadczącym usługi IT – przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu udziału w szkoleniu będą przechowywane przez
okres niezbędny do realizacji umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach związanych z udziałem w konkursie będą
przechowywane do zakończenia trwania Konkursu, chyba że wcześniej zrezygnuje Pan/Pani z
udziału w Konkursie, a następnie przez okres 6 lat (okres przedawnienia roszczeń lub przepisy
podatkowe).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
8. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, może Pan/Pani wnieść sprzeciw z uwagi na swoją
szczególną sytuację, przy czym złożenie sprzeciwu będzie się wiązało z brakiem możliwości
dalszego udziału w Konkursie. Sprzeciw można wnieść poprzez przesłanie wiadomości na
adres e-mail: kontakt@fundacjaneuca.pl
9. Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych.
11. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.
12. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu,
otrzymania certyfikatu oraz wzięcia udziału w konkursie.
§6
Zakaz treści bezprawnych
1. Użytkownika korzystającego z Usługi, w tym w szczególności wysyłającego wiadomości lub
reklamacje, obowiązuje zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze
bezprawnym.
§7
Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje dotyczące Usług Użytkownik może składać:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@fundacjaneuca.pl
b) pisemnie: ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.
2. Wskazane jest, aby w reklamacji Użytkownik wskazał adres do korespondencji lub adres
poczty elektronicznej, na który ma być wysłana odpowiedź na reklamację.
3. Fundacja rozpatruje i udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później
jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Fundacje nie wyłącza roszczeń Użytkownika

wynikających z prawa właściwego dla umów o świadczenie Usług.

