Regulamin ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Pomoc Ukrainie 2022”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin akcji humanitarno - charytatywnej „Pomoc Ukrainie 2022” (zwany dalej
Regulaminem) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w „akcji”, zwanej również
„Maltańska Pomoc Ukrainie”)
2. Organizatorem akcji „Pomoc Ukrainie” jest Fundacja Pomoc Maltańska-Maltańska Służba
Medyczna z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 41, 40-042 Katowice. NIP 9542729392, REGON
242452370, KRS 0000388805 zwana dalej „Organizatorem”, działająca na terenie kraju. .

3. Partnerami Maltańskiej Pomocy Ukrainie są również Związek Polskich Kawalerów Maltańskich i
podległe mu Fundacje .
4. Na potrzeby akcji Pomoc Ukrainie 2022 wprowadza się następujące definicje:
1)
2)

3)

4)

Fundacja
–
Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna
Strona internetowa – strona o adresie www.zakonmaltanski.pl, której
administratorem
jest
ZPKM
oraz
www.pomocmaltanska.org
której
administratorem jest Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna ;
Darowizna pieniężna – donacja pieniężna przekazana na jeden z rachunków
Fundacji - rachunek PLN nr 66 1140 2017 0000 4402 1300 0856, rachunek w EUR
21 1140 2004 0000 3712 0947 7219, rachunek w USD 76 1140 2004 0000 3312
0947 7201 prowadzone przez mBank, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 z
dopiskiem „ darowizna na cele statutowe – pomoc uchodźcom z Ukrainy”.
Sponsorzy i darczyńcy – osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki
organizacyjne niebędące osobami prawnymi dokonujące darowizny pieniężnej lub
rzeczowej.

5. Ze względu na humanitarno - charytatywny charakter akcji Organizator rozlicza pomoc finansową
na bieżąco. Podsumowanie akcji „Pomoc dla Ukrainy 2022” zostanie opublikowana na stronach
internetowych do końca stycznia 2023 roku. Jeśli akcja będzie kontynuowana podsumowanie będzie
dotyczyło pierwszego etapu za 2022 roku. Bieżąca informacja na temat realizowanej pomocy jest
publikowana w specjalnej zakładce „Pomoc dla Ukrainy 2022” na stronie internetowej
www.zakonmaltanski.pl
§2 Cel ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Pomoc dla Ukrainy 2022”
1. Celem akcji „Pomoc dla Ukrainy 2022” jest udzielenie pomoc poszkodowanym i ofiarom wojny na
Ukrainie, która wybuchła 24 lutego 2022 r. oraz pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy znaleźli się w
Polsce.
2. Cel akcji jest dostarczenie pomocy poprzez zorganizowanie dla poszkodowanych :
- transportu chorych, uchodźców;

- zbiórek lekarstw, sprzętu medycznego, żywności, ubrań;
- pobytu, możliwości nauki i pracy w Polsce
- wszelkiej innej pomocy, którą będzie wymagała sytuacja spowodowana wojną w Ukrainie.
3. Koszty działań określonych w §2 pkt. 2 będą pokrywane z pieniędzy pozyskanych ze zbiórek
krajowych i zagranicznych oraz uzyskanych darowizn.

§3 Adresaci akcji
1. Adresatami akcji „Pomoc dla Ukrainy 2022” są:
1) poszkodowani w wyniku działań wojennych w Ukrainie, uchodźcy wojenni;
§ 4 Koordynator akcji „Pomoc dla Ukrainy 2022”
1. Koordynator akcji Pomoc dla Ukrainy 2022 jest Prezes Fundacji.
§ 5 Wolontariusz
1. Wolontariusz to osoba fizyczna działająca bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie na rzecz innych,
wykraczając poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie.
2. Wolontariuszem może być każda osoba pełnoletnia posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność
do czynności prawnych.
3. Wolontariuszem może zostać również osoba niepełnoletnia po ukończeniu 13 roku życia i za zgodą
przedstawiciela ustawowego.
4. Wolontariusz podlega bezpośrednio koordynatorowi lokalnemu, koordynatorowi ogólnopolskiemu
oraz Organizatorowi.
§6 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych w czasie trwania akcji jest Fundacja2. Dane
osobowe Adresatów akcji „Pomoc dla Ukrainy 2022” przetwarzane są zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii
Europejskiej, w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia akcji . sprawdzenia spełniania
warunków uczestnictwa w akcji „Pomoc dla Ukrainy 2022”, a przetwarzanie nie narusza praw
i wolności osób, której dane dotyczą i odbywa się po zapoznaniu się przez Uczestnika z treścią
Regulaminu i po zaakceptowaniu go na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzeniem 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”))
oraz w zakresie, w jakim jest to wymagane w celu wypełnienia przez Organizatora obowiązków
prawnych ciążących na Organizatorze (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).

3. Przystąpienie adresata
o której mowa w ust. 2.

do

akcji

jest

równoznaczne

z

wyrażeniem

zgody,

4. Uczestnik akcji „Pomoc dla Ukrainy 2022” ma prawo żądania dostępu do danych (art. 15 RODO),
żądania sprostowania (art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) lub żądania ograniczenia
przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art.
21 RODO), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6. Dane osobowe dotyczące Uczestników akcji będą przetwarzane przez czas trwania akcji „Pomoc
dla Ukrainy 2022” oraz przez okres 1 roku od dnia zakończenia (na potrzeby rozstrzygania
ewentualnych roszczeń). Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez
okres wymagany przepisami prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.).

§7 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje wiążące podejmuje Organizator
akcji.

