REGULAMIN AKCJI WYKONANIA BEZPŁATNEGO BADANIA RTG DLA
UCZESTNIKÓW AKCJI ORGANIZOWANEJ W RAMACH CELÓW OGÓLNOPOLSKIEJ
KAMPANII SPOŁECZNEJ „#17 MILIONÓW”
1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii społecznej
„#17milionów” zwanej dalej („Akcją”).
2. Organizatorem Akcji jest Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” z siedzibą przy ul.
Żabiej 10/12, w Łodzi wpisanej do rejestru KRS pod numerem 0000161880 („Organizator”).
3. Akcja są organizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej www.17milionow.pl.
5. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 01.10.2018 roku do 31.10.2018 roku („Okres Akcji”).
2. Uczestnicy Akcji
1. Uczestnictwo w Akcji i jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Uczestnikiem Akcji mogą być osoby fizyczne w wieku do 18 roku życia cierpiące na mózgowe
porażenie dziecięce (MPD) reprezentowane przez swoich przedstawicieli ustawowych.
3. Uczestnictwo w Akcji wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych
w postaci danych medycznych Uczestników oraz wyrażenia zgody na otrzymanie informacji
marketingowych od Partnera Akcji – LIW CARE TECHNOLOGY sp. z o.o., ul. Golfowa 7, 94406 Łódź, KRS 0000333719.
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3. Zasady Akcji
Celem Akcji jest profilaktyka zdrowotna polegająca na przeprowadzeniu bezpłatnych zdjęć
RTG stawu biodrowego u dzieci dotkniętych MPD w wybranych placówkach medycznych na
zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Zgłoszeniem uczestnictwa w Akcji jest wypełnienie na stronie internetowej
www.17milionow.pl formularza on -line zawierająego następujące pola:
Imię i nazwisko rodzica/opieka prawnego
Imię i nazwisko dziecka oświadczając jednocześnie, że dziecko jest dotknięte MPD i
funkcjonuje na poziomie od III do V według klasyfikacji GMFCS
Adres poczty elektronicznej,
Numer telefonu kontaktowy,
Obejmującego wybór odpowiadającej placówki medycznej
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Zgodę na otrzymywania informacji marketingowych od Partnera Akcji oraz na uprawnienie
Partnera Akcji do kontaktu z przedstawicielem ustawowym Uczestnika.

3. W odpowiedzi na prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, Organizator wyśle na
podany adres poczty elektronicznej druk skierowania na zdjęcie RTG stawów biodrowych do
wybranej w formularzu placówki medycznej wraz z informacją o przetwarzaniu danych
osobowych. Na druku skierowania będą umieszczone dane Uczestnika oraz adres placówki
medycznej wraz z informacją, że pacjent cierpi na MPD i funkcjonuje na poziomie od III do
V według skali GMFCS.
4. Po uzyskaniu skierowania przedstawiciel dziecka musi udać się do lekarza pierwszego
kontaktu lub pediatry, w celu uzyskania podpisu na przesłanym druku skierowania na badanie.
Organizator nie zapewnia uczestnictwa w Akcji lekarzy pierwszego kontaktu lub lekarza
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pediatry.
Po uzyskaniu podpisanego druku skierowania, przedstawiciel ustawowy Uczestnika we
własnym zakresie umawia termin wizyty w wybranej placówce celem wykonania zdjęcia RTG
w ramach Akcji i udaje się do wybranej placówki medycznej w celu nieodpłatnego wykonania
zdjęcia RTG. Zdjęcie RTG będą wykonywane bez opisu i zostaną wydane przedstawicielom
ustawowym.
Liczba miejsc na bezpłatne zdjęcia RTG jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator ma prawo kontaktować się telefonicznie lub mailowo z Uczestnikami w celu
realizacji celu Akcji lub braku możliwości przeprowadzenia Akcji .
Badania RTG mogą być wykonywane bezpłatnie tylko w miesiącu październiku 2018 i tylko w
placówkach wchodzących do projektu.
Organizator nie ma wpływu na sposób funkcjonowania placówek medycznych oraz nie
ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanych zdjęć oraz jakość obsługi w placówce
medycznej.

4. Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie 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). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych jest niezbędne w celu przystąpienia do
Akcji. Przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o art. 9 ust 2 pkt 2 RODO, tj.
przedstawiciel Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu relacji
Akcji.
3. W związku z tym, że Akcja jest nieodpłatna dla Uczestników, jest ona finansowana przez
Partnera. Uczestnictwo w Akcji wymaga wyrażenia zgody na otrzymanie informacji
marketingowych od Partner Akcji.
4. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem zobowiązań związanych z Akcją będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla pozwanego.
5. Prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników Akcji określone są wyłącznie w niniejszym
Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji
dostępne w materiałach reklamowych mają charakter wyłącznie informacyjny.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
7. Niniejsza Akcja, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie jest grą
losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr
201, poz. 1540).

