REGULAMIN
Akademia Fundacji ORLEN projekt dla Rodzinnych Domów Dziecka
(dalej: ,,Regulamin”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem projektu (zwanym dalej “Projektem”) jest Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku przy ul.
Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037031, posługująca się numerem NIP: 774-26-91-813 oraz
numerem REGON: 611330322, zwana dalej „Organizatorem” lub ,, Fundacją ORLEN”.

2.

Wykonawcą Projektu odpowiedzialnym za warstwę merytoryczną są funkcjonariusze policji III Komendy
Rejonowej Policji w Warszawie oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

3.

Regulamin określa zasady udziału w Projekcie oraz zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik Projektu
(zwany dalej: „Uczestnikiem”) akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej zgody w systemie ankietowym,
przed rozpoczęciem Projektu.

4.

Celem Projektu jest zwiększenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa na drodze i w Internecie, młodzieży z
Rodzinnych Domów Dziecka oraz wytypowanie listy osób, którym Fundacja ORLEN przekaże darowiznę w
wysokości 2 500,00 (słownie: dwa tys. pięćset zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie (90%) kursu prawa
jazdy.

5. Darowiznę można przeznaczyć na pokrycie kosztów kursu na prawo jazdy oraz jednego egzaminu
teoretycznego i jednego egzaminu praktycznego, łącznie maksymalnie do kwoty 2 500,00 (słownie: dwa
tysiące pięćset zł) brutto.
6. Uczestnik zobligowany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 10% kursu na prawo jazdy.
7. Projekt jest realizowany od dnia 21.03.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1.

W Projekcie mogą nieodpłatnie uczestniczyć wyłącznie osoby mieszkające w Rodzinnych Domach Dziecka,
które ukończyły 17 rok życia, i które zgłosiły swój udział poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej
udostępnionej mailowo 14.03.2022. Zgłoszenie musi być zrejestrowane do 17.03.2022 do godz. 10.00.

2.

W warsztatach mogą uczestniczyć dzieci biologiczne, adoptowane oraz przebywające w pieczy, jednak
możliwość dofinansowania prawa jazdy Fundacja ORLEN kieruje tylko do dzieci będących w pieczy
zastępczej.

3.

Fundacja ORLEN wraz z funkcjonariuszami KGP Policji organizuje 4 warsztaty online, o tematyce:
a)
b)
c)
d)

4.

21.03.2022 – Pierwsza pomoc
23.03. 2022 – Cyberprzestępczość
28.03. 2022 – Bezpieczeństwo na drodze
30.03. 2022 – Hejt i podstawy prawne

Uczestnicy warsztatów, którzy będą się ubiegać o darowiznę na dofinansowanie kursu prawa jazdy,
otrzymają dwie ankiety, jedną przed, a drugą po warsztatach.

5.

Przyznanie darowizny, o której mowa w par.1 pkt.4, odbędzie się decyzją Zarządu Fundacji ORLEN. W
pierwszej kolejności darowizny zostaną przyznane osobom, które będą uczestniczyć we wszystkich
warsztatach (konieczne jest potwierdzenie obecności podczas spotkania) i odpowiedzą poprawnie na
pytania zawarte w ankiecie przesłanej po zakończeniu warsztatów. W miarę dostępności środków, darowizny
zostaną przyznane osobom, które wezmą udział w trzech warsztatach i odpowiedzą poprawnie na min. 50%
pytań zawartych w ankiecie.

6.

Darowizna będzie wymagać podpisania umowy i będzie podlegać rozliczeniu zgodnie z Regulaminem
przyznawania darowizn Fundacji ORLEN. W przypadku osób niepełnoletnich umowa będzie podpisana na
rzecz Uczestnika z Rodzinnym Domem Dziecka.

7.

Możliwość zawarcia umowy, zgodnie z Regulaminem przyznawania darowizn Fundacji ORLEN, przysługuje
tylko osobom i podmiotom, które nie zalegają z rozliczeniem innych, wcześniej przyznanych darowizn.

8.

Darowizna musi być wykorzystana do 31.10.2022 (kurs i egzaminy) oraz rozliczona do 31.12.2022.

9.

W przypadku braku rozliczenia darowizny do 31.12.2022, Obdarowany będzie zobowiązany do zwrotu
przyznanej darowizny.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci
teleinformatycznych, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik bierze udział w
szkoleniu lub konsultacji merytorycznej oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u
operatorów sieci, za pośrednictwem, których Uczestnik bierze udział w Projekcie.
11. Uczestnik jest zobowiązany do zapewnienia stabilnego łączą internetowego, urządzenia za pomocą którego
będzie mógł uczestniczyć w Projekcie, w tym kamery oraz mikrofonu.
12. W szkoleniach mogą wziąć udział jedynie osoby, które spełnią wszystkie warunki udziału w Projekcie
określone w niniejszym Regulaminie.
§ 3. DANE OSOBOWE
1.

2.

3.

4.

Administratorem danych osobowych każdego Uczestnika jest Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku, ul.
Chemików 7. Kontakt z administratorem możliwy jest pod powyższym adresem pocztowym lub pod
adresem e-mail: fundacja@orlen.pl.
Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w Fundacji ORLEN służy następujący adres email:
iodods@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres
siedziby Fundacji ORLEN, wskazany w ust. 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“.
Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w następujących celach:
a) przeprowadzenia Projektu zgodnie z Regulaminem,
b) kontakt oraz obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
c) wypełnienie obowiązków prawnych, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego.
Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celu wskazanym w
ust. 3 powyżej jest:
a) zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Projekcie (zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a RODO);
b) prawnie usprawiedliwiony interes Fundacji ORLEN - w celu kontaktu oraz obsługi, dochodzenia i
obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
c) wypełnienie obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów prawa podatkowego (zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym poprzez wypełnienie statutowych zadań
5.

6.

7.
8.

9.

Fundacji ORLEN (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e RODO).
Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez Fundację ORLEN podmiotom z nią współpracującym
(odbiorcom) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczególności partnerom Fundacji ORLEN, podmiotom współpracującym przy realizacji Projektu, a także
podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i
przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Projektu, a także
do czasu rozliczenia oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, jak również przez okres konieczny do realizacji
obowiązków publiczno-prawnych ciążących na Fundacji ORLEN. Dane osobowe Uczestników Projektu będą
przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności
podatku.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w
Projekcie.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści podanych danych osobowych
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
d) przeniesienia danych, tj. prawo otrzymania od Fundacji ORLEN danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Opiekun prawny może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub
zażądać, aby Fundacja ORLEN przesłała dane do innego administratora. Jednakże Fundacja ORLEN
zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych
osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które są przetwarzane w związku z uczestniczeniem
w Projekcie,
e) wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Fundacja ORLEN przetwarza dane osobowe na
podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu sprzeciw można wyrazić ze względu na
szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: iodods@orlen.pl lub adres siedziby Fundacji
ORLEN, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
f) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Regulamin Projektu jest dostępny w siedzibie Fundacji ORLEN i może być wysłany na życzenie. Regulamin
wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień
Regulaminu.

2.

Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny – nie przewiduje się procedury odwoławczej.

3.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się „Regulamin przyznawania darowizn
przez Fundację Orlen” stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr 31/X/2021 Zarządu Fundacji ORLEN z dnia
16.02.2021 r., a następnie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.

4.

Fundacji przysługuje prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów obejmujących:
a. zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Fundacji,
b. zmianę przepisów prawa,
c. prawomocny wyrok sądu,
d. prawomocną decyzję administracyjną,

e.
f.
g.
h.

siłę wyższą w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego,
potrzebę uproszczenia funkcjonowania Programu,
wprowadzenie dodatkowych rozwiązań dla Wnioskodawców,
zapobieganie nadużyciom lub łamaniu zasad funkcjonowania Programu.

5.

Spory odnoszące się i wynikające z Projektu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo
siedzibie Organizatora.

6.

Integralną część Regulaminu stanowią następujące Załączniki:
a. Załącznik nr 1 – wzór klauzuli informacyjnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: Fundacja) informuje, że jest administratorem

Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z administratorem możliwy jest pod powyższym adresem
pocztowym lub pod adresem e-mail: fundacja@orlen.pl.
2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w Fundacji służy następujący adres email: iodods@orlen.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby Fundacji ORLEN,
wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
d) realizacja sesji zdjęciowej oraz nagrań dla celów działalności promocyjnej, reklamowej, marketingowej
i innej podobnej Fundacji ORLEN w szczególności drukowane i elektroniczne wydawnictwa fundacyjne (min.
broszury, foldery, ulotki, raporty, gazeta wewnętrzna), w materiałach przekazywanych za pośrednictwem
sieci internetowej i intranetowej (m. in. Studio Grupy ORLEN)
e) kontakt oraz obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
4. Podstawą prawną przetwarzania przez Fundację Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3
powyżej jest:
e) zgoda na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
f) prawnie usprawiedliwiony interes Fundacji (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi,
dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Fundację podmiotom z nią współpracującym zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności Partnerom
Fundacji, podmiotom współpracującym przy realizacji sesji zdjęciowej, nagrań do programu Studio Grupa
ORLEN, świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek,
prawne, windykacyjne, archiwizacji.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres trwania umowy lub do czasu wycofania zgody.
W przypadku wcześniejszego wycofania przez Panią/Pana zgody, Fundacja ma prawo do przechowywania
Pani/Pana wizerunku jedynie w wersji archiwalnej w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń. W takim przypadku wizerunek nie będzie wykorzystywany w celach publikacji.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji działań promocyjnych Fundacji
zgodnie z zapisami umowy o stypendium.
8. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do treści swoich danych oraz do sprostowania danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, kiedy Fundacja przetwarza dane
osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu
na szczególną sytuację,
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

