REGULAMIN POMOCNA DŁOŃ XIII EDYCJA
Informacje ogólne
§1Niniejszy regulamin dotyczy zasad prowadzenia przez stowarzyszenie
Dignitas Dolentium programu Pomocna Dłoń dalej zwanego Programem.
§2 Celem Programu jest pomoc chorym na SLA/MND znajdującym się w
ciężkim stanie w formie jednorazowej (w czasie trwania edycji Programu)
pomocy finansowej wynoszącej 900 zł.
§3 Program trwa do czasu wyczerpania środków na niego przeznaczonych lub
gdy Zarząd o tym zadecyduje.
Wymagania stawiane uczestnikom Programu
§4 Program przeznaczony jest dla osób chorych na SLA lub inne choroby z
grupy MND (Motor neuron disease G12.2 ICD-10) czyli: SLA, PLS, PMA lub
PBP. W celu potwierdzenia rozpoznania konieczna jest kopia szpitalnego
wypisu. W przypadku jego braku prosimy o kontakt ze stowarzyszeniem mndsla@wp.pl.
§5 Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. W przypadku chorych
nieprzytomnych lub z towarzyszącymi innymi schorzeniami ograniczającymi
możliwości samodzielnego decydowania opiekun może otrzymać pomoc
przewidzianą Programem pod warunkiem dostarczenia pełnomocnictwa
notarialnego, w razie potrzeby możemy pomóc w jego uzyskaniu - prosimy o
kontakt ze stowarzyszeniem mnd-sla@wp.pl.
§6 Chory musi przebywać w domu.
§7 Chory musi być leżący (w znacznym stopniu niesamodzielny) i/lub będący
wentylowany mechanicznie i/lub stosujący żywienie enteralne np. PEG. Stan
musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym na naszym
wzorze.
§8 Chory musi złożyć wniosek własnoręcznie podpisany (gdy chory nie da rady
się podpisać, wystarczy że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok
tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis),
którego wzór znajduje się w załączniku do tego regulaminu. Do wniosków
podpisanych przez opiekuna należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa
notarialnego, w razie potrzeby możemy pomóc w jego uzyskaniu - prosimy o
kontakt ze stowarzyszeniem mnd-sla@wp.pl.

.
Procedura postępowania
§9 Uczestnik Programu wysyła wniosek pocztą wraz z załącznikami (decyduje
data otrzymania przez Zarząd wniosku) na adres: Dignitas Dolentium
ul.Gorczańska 26, 34-400 Nowy Targ.
§10 Po jego otrzymaniu Zarząd sprawdza poprawność wniosku najszybciej jak
tylko może, nie później jednak niż 30dni od daty otrzymania wniosku. W
przypadku stwierdzonych błędów we wniosku Zarząd może zadecydować o jego
odrzuceniu bądź poprosić uczestnika o jego uzupełnienie.
§11 Pieniądze trafiają na konto uczestnika.
Postanowienia końcowe
§12 Uczestnik Programu zobowiązuje się do wykorzystania pomocy na cele
zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.
§13 W przypadku zaistnienia konieczności zapłacenia podatku od darowizny
uczestnik Programu zobowiązuje się taki podatek uiścić i dopełnić wszelkich
formalności.
RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w srawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Dignitas
Dolentium, ul. Gorczańska 26, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-27-21-481, e-mail:
mnd-sla@wp.pl
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu
wypożyczenia sprzętu medycznego, pomocy finansowej w ramach akcji
„Pomocna Dłoń” lub innych celach określonych w umowach na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
3) art. 6 ust. 1 lit. d) RODO tj w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do
ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby
fizycznej
4) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem
3. Prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez Administratora lub
osobę trzecią, o którym mowa powyżej w pkt.4, jest dochodzenie w Pani/Pana
imieniu wszelkich roszczeń, w tym przed organami administracji publicznej i
sądami.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia
świadczenia w ramach pomocy finansowej lub/i do zwrotu wypożyczonego
sprzetu, a następnie do upływu przedawnienia wszelkich roszczeń z tym
związanych.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Swoje prawa może Pani/Pan realizować składając wniosek na adres siedziby
Administratora lub na następujący adres e-mail: mnd-sla@wp.pl – dopisując w
temacie „RODO”.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
oraz warunkiem zawarcia umowy dot. wypożyczenia sprzętu lub otrzymania
pomocy finansowej w ramach akcji Pomocna Dłoń , a ich niepodanie będzie
skutkowało niemożności realizacji ww. świadczeń.
9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy wypożyczające lub/i
sprzedające sprzęt medyczny (lub/i rehabilitacyjny), kurierzy, osoby

upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych,
podmioty świadczące usługi księgowe i informatyczne na rzecz Administratora.
10.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.

