Regulamin Bicia Rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej
przez jak największą liczbę osób.
1. Bicie Rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak
największą liczbę osób (dalej zwane „Wydarzeniem”) odbywa się 16.10.2018 od godziny 12:00 do
godziny 12:35.
2. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (dalej zwana
„Organizatorem”).
3. Wydarzenie ma charakter otwarty, co oznacza, że może w nim wziąć udział każdy, kto zarejestruje
się na stronie
http://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/rekord/zglos-sie .
Osoba taka zwana jest dalej „Uczestnikiem”.
4. Po Wydarzeniu Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić liczbę fantomów oraz liczbę osób biorących
udział w Wydarzeniu wypełniając stosowny formularz:
http://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/rekord/potwierdzenie-udzialu-w-rekordzie
oraz zamieścić Film (krótki filmik z wydarzenia – do 5 minut) lub galerię zdjęć na stronie uczestnika lub
w serwisie YouTube lub innej przestrzeni internetowej i wpisać link do filmu / galerii w w.w. formularzu
w terminie nie późniejszym niż pięć dni od daty Wydarzenia. Film / zdjęcia powinny obrazować w
czytelny sposób przebieg Wydarzenia.
5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przesłanych przez niego materiałów przez Fundację
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w celach promocyjnych. Uczestnik zobowiązuje się zebrać od
każdej z osób biorącej udział w Wydarzeniu lub od jej opiekunów prawnych zgodę na wykorzystanie
wizerunku przez Organizatora. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. W przypadku, gdy liczba stanowisk (fantomów) jest mniejsza niż liczba osób biorących udział w
Wydarzeniu, dopuszczalne jest zmienianie się tych osób na stanowisku. Ważne, aby resuscytacja
krążeniowo – oddechowa (cykl RKO – 30 ucisków i 2 wdechy ratownicze) była nieprzerwanie
prowadzona na danym stanowisku przez cały czas trwania Wydarzenia.
7. Każda osoba biorąca udział w Wydarzeniu powinna posiadać możliwość przećwiczenia swoich
umiejętności na manekinie ćwiczeniowym (fantomie) wykonując minimum 5 cykli RKO.
8.
Organizator
nie
zapewnia
Uczestnikom
sprzętu
potrzebnego
do
udziału
w Wydarzeniu (fantomy, środki do dezynfekcji, itp.) poza wybranymi przez Organizatora podmiotami.
9. Udział w Wydarzeniu (prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej) możliwy jest JEDYNIE
na przeznaczonych do tego celu fantomach!

10. Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
I.
administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14,
II.
w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP
prosimy pisać na adres mailowy ochronadanych@wosp.org.pl;
III.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6
ust 1 pkt. a), w celu wzięcia udziału w Biciu Rekordu w jednoczesnym prowadzeniu
resuscytacji krążeniowo-oddechowej i bieżącej komunikacji związanej z tym wydarzeniem;
IV.
odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie
świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie
mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
Dane podane w sekcji „Dane kontaktowe do publicznej wiadomości” zostaną opublikowane na
naszej stronie.
V.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej.
VI.
Twoje dane osobowe będą przechowywane do sześciu miesięcy po zakończeniu rekordu, po
tym czasie zostanę usunięte z bazy dotyczącej Bicia Rekordu oraz naszej strony;
VII.
posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
VIII.
masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
IX.
podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia
udziału w Biciu Rekordu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu;
X.
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.
11. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie danych wpisanych w formularzu zgłoszeniowym w
sekcji „Dane kontaktowe do publicznej wiadomości” na stronie internetowej WOŚP dotyczącej bicia
Rekordu.
12. W przypadku braku możliwości organizacji Wydarzenia Uczestnik musi zgłosić rezygnację mailowo
(rekord@wosp.org.pl ).

