
1 

 

Regulamin uczestnictwa  

w warsztatach – Pozytywne podejście do opieki nad osobą z chorobą 

Alzheimera lub innymi formami demencji. 

w dniach 18.09.2019 r. w Toruniu 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w warsztatach – 

Pozytywne podejście do opieki nad osobą z chorobą Alzheimera lub innymi formami demencji 

(zwanej dalej Wydarzeniem), która odbędzie się w dniach 18.09.2019 r. w Toruniu. 

2. Organizatorem Wydarzenia (zwanym dalej Organizatorem) jest Fundacja „Razem Zmieniamy 

Świat” z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000410895, NIP 8792667214. 

3. Partnerem Wydarzenia (zwanym dalej Współorganizatorem) są Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000011286, NIP 8790166790, BDO 000013635, kapitał 

zakładowy 2 640 000 zł, w tym kapitał wpłacony 2 640 000 zł.  

4. Uczestnikiem Wydarzenia (zwanym dalej Uczestnikiem) może być każda osoba fizyczna, które 

ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.  

5. Aby wziąć udział w Wydarzeniu:  

a) Uczestnik powinien, najpóźniej w dniu 15.09.2019 r., zostać zarejestrowany poprzez 

aplikację internetową do obsługi procesu rejestracji Uczestników dostępną na stronie 

www.damy-rade.info (zwaną dalej Aplikacją); 

6. Zarejestrowanie udziału Uczestnika w Wydarzeniu (zgodnie z pkt 5 lit. a) może dokonać sam 

Uczestnik lub osoba trzecia. Zarejestrowanie udziału Uczestnika w Wydarzeniu (zgodnie z pkt 5 

lit. a) przez osobę trzecią jest równoznaczne z zapewnieniem tej osoby, iż jest ona uprawniona do 

dokonania powyższych czynności w imieniu Uczestnika.  

7. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. Organizator nie zwraca Uczestnikowi kosztów przejazdu i 

zakwaterowania, ani innych kosztów poniesionych w związku z udziałem w Wydarzeniu. 

8. Liczba miejsc dla Uczestników Wydarzenia jest ograniczona. Decyduje kolejność zarejestrowania 

udziału Uczestnika w Wydarzeniu (zgodnie z pkt 5 lit. a)  

9. Planowany program Wydarzenia został opublikowany na stronie www.damy-rade.info. Z ważnych 

powodów Organizator może zmienić program lub terminy Wydarzenia informując o tym na stronie 

www.damy-rade.info  

http://www.damy-rade.info/
http://www.damy-rade.info/
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10. Organizator oraz Współorganizator mogą fotografować, filmować lub nagrywać przebieg 

Wydarzenia dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, internet, prasa) 

lub dla celów dokumentacyjnych bądź marketingowych Organizatora, Współorganizatora i innych 

osób wskazanych przez Organizatora lub Współorganizatora. Udział Uczestnika w Wydarzeniu 

jest równoznaczny z wyrażeniem przez tego Uczestnika zgody, bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, na utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie (w szczególności poprzez 

umieszczenie na stronach internetowych) i inne wykorzystanie wypowiedzi, głosu i wizerunku 

Uczestnika w związku z Wydarzeniem przez Organizatora, Współorganizatora i inne osoby 

wskazane przez Organizatora lub Współorganizatora. 

11. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników podane Organizatorowi i w związku tym 

informuje:  

a) Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO). 

b) Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Fundacja „Razem Zmieniamy 

Świat”, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. 

c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, 

której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

określonym celu. 

d) Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

− uczestnictwa Uczestnika w Wydarzeniu oraz w celu obsługi tego uczestnictwa;  

− uczestnictwa Uczestnika w międzynarodowych konferencjach opieki długoterminowej 

organizowanych przez Organizatora w kolejnych latach oraz w celu obsługi tego 

uczestnictwa (jeżeli Uczestnik wyraził na to dodatkową zgodę); 

− działań marketingowych Organizatora, w szczególności udostępniania lub dostarczania 

czasopism, innych publikacji, informacji handlowych, innych informacji marketingowych 

lub próbek produktów (jeżeli Uczestnik wyraził na to dodatkową zgodę). 

e) Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez Organizatora lub 

Współorganizator oraz inne zaufane podmioty współpracujące z Organizatorem – w zakresie 

niezbędnym do realizacji ww. celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane 

także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie 

przepisów prawa, na ich żądanie. 

f) Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

g) Dane osobowe są przechowywane do czasu zrealizowania ww. celów przetwarzania. 

h) Uczestnik  ma prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, a w 

przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, przenoszenia usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 
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i) Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail 

fundacja@tzmo.com.pl oświadczenia o cofnięciu zgody.  

j) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza przepisy RODO. 

k) Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; 

brak podania danych uniemożliwia jednak realizację ww. celów przetwarzania, tj.  

− uniemożliwia uczestnictwo Uczestnika w Wydarzeniu;  

− uniemożliwia uczestnictwo Uczestnika w międzynarodowych konferencjach opieki 

długoterminowej organizowanych przez Organizatora w kolejnych latach; 

− uniemożliwia działania marketingowe Organizatora wobec Uczestnika. 

l) W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie następuje zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 

m) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem 

ochrony danych, którym jest Pan Jan Stemposz; adres: Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń; adres e-mail: 

iod@tzmo.com.pl.  

12. Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Wydarzeniu w sposób zgodny z prawem polskim i 

dobrymi obyczajami, w tym przestrzegać przepisów porządkowych i zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących w miejscu Wydarzeniu oraz poleceń porządkowych Organizatora.  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestników i szkody, 

których mogą doznać Uczestnicy przed, w trakcie oraz po zakończeniu Wydarzenia. 

14. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone osobom trzecim. 

15. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

oraz ubezpieczenia kosztów leczenia w szczególności w związku z nagłym zachorowaniem, 

nieszczęśliwym wypadkiem lub następstwem choroby przewlekłej. 

16. Organizator zaleca Uczestnikom zawarcie indywidualnych polis ubezpieczenia obejmujących 

ryzyka wskazane w punktach 14 i 15. 

17. Regulamin podlega prawu polskiemu. 

18. Z ważnych powodów, niezależnych od Organizatora, Organizator może zmienić Regulamin 

informując o tym na stronie www.damy-rade.info 
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