REGULAMIN DAROWIZN NA RZECZ SZPITALI
W RAMACH AKCJI POMAGAMY SZPITALOM
Fundacja Urtica Dzieciom przyłącza się do akcji Pomagamy Szpitalom, zainicjowanej przez hurtownię farmaceutyczną Urtica
Sp. z o.o. (fundatora), przy współpracy z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A. oraz Pharmalink Sp. z o.o. (członków Grupy
Kapitałowej Pelion S.A.) w związku z trudną sytuacją w branży medycznej, wywołaną pandemią wirusa COVID-19.
Fundacja Urtica Dzieciom zamierza pozyskiwać od darczyńców – podmiotów trzecich oraz spółek Grupy Pelion – środki
pieniężne oraz rzeczowe (w szczególności środki ochrony osobistej), celem dystrybucji pomiędzy jednostki objęte wsparciem
Fundacji, to jest oddziały hematologii i onkologii dziecięcej polskich Szpitali, które zgłoszą zainteresowanie otrzymaniem takiej
darowizny.
§ 1.
Postanowienie wstępne
1.

2.

3.

4.

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady pozyskiwania oraz dystrybucji darowizn pieniężnych i
rzeczowych, otrzymywanych od podmiotów trzecich - a w tym producentów sprzętu medycznego - na rzecz Szpitali z
oddziałami hematologii i onkologii dziecięcej (dalej jako: „Akcja”).
Operatorem Akcji jest Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120,
zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693315, o numerze
identyfikacji podatkowej NIP 894-311-30-29, REGON: 368183691 (dalej jako: „Operator”).
Adresatem darowizn dystrybuowanych w ramach Akcji są szpitale, w ramach których funkcjonują oddziały hematologii i
onkologii dziecięcej, prowadzące działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, które zgłoszą zainteresowanie
otrzymaniem darowizny.(dalej jako: „Szpitale”).
Operator zwraca się z prośbą do wszelkich podmiotów trzecich dysponujących wolnymi środkami finansowymi lub
środkami rzeczowymi mogącymi wspomóc Szpitale w okresie pandemii, w szczególności wyrobami służącymi ochronie
osobistej (dalej jako: „Darczyńcy”), o zgłaszania możliwości ich przekazania Operatorowi.
§ 2.
Składanie zgłoszeń dotyczących przekazywania lub pozyskiwania Darowizn

1.

2.

3.
4.

Przedstawiciele:
1)
Szpitala oraz
2)
Darczyńców
mają możliwość kontaktu z Operatorem poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@urticadzieciom.pl.
Operator zwraca się z prośbą, aby w treści:
1)
zapytania o możliwość udzielenia darowizny Szpitalowi - wskazać co najmniej:
a) rodzaj zapotrzebowania – pieniężne i/lub rzeczowe;
b) w przypadku, gdy przedmiotem zapytania jest możliwość darowizny rzeczowej - rodzaj (nazwę) oraz ilość
asortymentu, na który oddział zgłasza zapotrzebowanie;
c) dane teleadresowe jednostki (oddziału) oraz Szpitala;
d) dane kontaktowe osoby zgłaszającej, to jest: imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail;
2)
informacji o możliwości przekazania darowizny przez Darczyńcę – wskazać co najmniej:
a) rodzaj proponowanego wsparcia – pieniężne i/lub rzeczowe;
b) w przypadku, gdy przedmiotem wsparcia ma być darowizna rzeczowa - rodzaj (nazwę) oraz ilość asortymentu
możliwą do przekazania;
c) dane teleadresowe Darczyńcy;
d) dane kontaktowe przedstawiciela Darczyńcy, to jest: imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail.
Przekazanie Szpitalowi ewentualnej darowizny zależy od aktualnych możliwości i zasobów Operatora.
Ewentualne zawarcie umowy darowizny ze Szpitalem następuje po potwierdzeniu dostępności środków pieniężnych
i/lub rzeczowych. Kontakt z przedstawicielem Szpitala celem potwierdzenia dostępności oraz możliwości realizacji
darowizny może nastąpić przez jeden z kanałów komunikacyjnych (telefon, poczta elektroniczna), z uwzględnieniem
danych ujętych w zgłoszeniu.

5.

Przekazanie środków pieniężnych i/lub rzeczowych od Darczyńcy na rzecz Operatora, a następnie od Operatora na rzecz
danych Szpitali, następuje w oparciu o umowy darowizny, których wzory stanowią załącznik nr 1 i2 (wzory dla Szpitali)
oraz załącznik nr 3 i 4 (wzory dla Darczyńcy) do niniejszego Regulaminu.
§ 3.
Przetwarzanie danych osobowych

W wykonaniu obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych mocą przepisów 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”), Operator niniejszym wskazuje, że:
1)
Administratorem Państwa danych osobowych ujętych w zgłoszeniu jest Operator - Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą
we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000693315, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 894-311-30-29, REGON:
368183691. W przedmiocie przetwarzania Państwa danych mogą Państwo skontaktować się z Operatorem również
poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@urticadzieciom.pl.
2)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby weryfikacji możliwości przyjęcia/przekazania darowizny oraz
kontaktu zwrotnego w przedmiocie realizacji darowizny.
3)
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych zgłoszeniem stanowi prawnie uzasadniony
interes Operatora oraz interes publiczny - to jest nieodpłatne działania charytatywne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4)
Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych zgłoszeniem jest Operator, a Państwa dane przetwarzać będą
upoważnieni do tego pracownicy Operatora lub fundatora (Urtica Sp. z o.o.). Ponadto, w przypadku możliwości
realizacji darowizny przez Operatora, dane te mogą zostać powierzone przewoźnikowi działającemu na zlecenie
Operatora. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Operatora innym jego procesorom, w
szczególności obsługującym systemy teleinformatyczne Operatora.
5)
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich
przetwarzania lub zgłoszenia Operatorowi żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres
siedziby Operatora lub w formie wiadomości e-mail na adres biuro@urticadzieciom.pl lub w inny sposób wskazany w
kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
6)
Mają Państwo prawo do żądania od Operatora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
7)
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8)
Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław,
e-mail: iod.fundacjaud@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
9)
Państwa dane osobowe objęte zgłoszeniem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.
§ 4.
Postanowienia końcowe
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez udostępnienie nowej treści
dokumentu na witrynie internetowej.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Wzór umowy darowizny pieniężnej dla Szpitala.
Wzór umowy darowizny rzeczowej dla Szpitala,
Wzór umowy darowizny pieniężnej od Darczyńcy,
Wzór umowy darowizny rzeczowej od Darczyńcy.

