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Regulamin akcji charytatywnej 

Ścigamy się i pomagamy razem zbierając kilometry! 

Zwanej dalej „Akcją” 

 

1. Realizatorem „Akcji” jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15, 
64 – 100 Leszno, reprezentowane przez Pawła Borowskiego – dyrektora CDN Leszno 
 

2. Czas i miejsce akcji:   
• 6 marca 2020 (piątek), godz. 10.30 – 17.15  
• 7 marca 2020 (sobota), godz. 10.30 – 17.15  
• 8 marca 2020 (niedziela), godz. 10.30 – 12.30;  

godz.13.00 – podsumowanie „Akcji”, uroczyste wręczenie czeku 

 Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu, ul. Głogowska 1  

 

3. Cele akcji: 
• pomoc dla podopiecznych Kręcimy kilometry dla Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  

w Złotowie: http://www.fundacja-sloneczko.pl/ 

• przejechanie jak największej liczby kilometrów, które zamienione zostaną na pieniądze  

• uwrażliwienie na los osób z niepełnosprawnością 
• rozwijanie empatii 
• rozwijanie tolerancji 
• promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia 
• popularyzacja zaangażowania w akcję społeczną przedstawicieli różnych środowisk związanych  

z bezpieczeństwem oraz kreatywnością w  szkole, edukacji językowej i  metodach pracy. 

4. Przedmiotem „Akcji” jest zbiórka funduszy dla Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko 
w Złotowie, 77-400 Złotów, ul. Stawnica 33A 

 
5. Warunki uczestnictwa: 

• zgłoszenie uczestników do dnia 27 lutego 2020r. w formularzu dostępnym na stronie 
www.cdn.leszno.pl  

• wysłanie maila potwierdzającego zgłoszenie szkoły (pełna nazwa szkoły, imię  
i nazwisko, nr telefonu, mail opiekuna grupy) na adres 

dylak@cdn.leszno.pl 

• zgoda na uczestnictwo w „Akcji” podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego dostarczona 
w dniu „Akcji” przez opiekuna grupy  

• w „Akcji” może wziąć udział maksymalnie 5 osób jednocześnie, limit czasu jazdy 15 minut  
• wygodny i bezpieczny strój 

 
6. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w „Akcji”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacja-sloneczko.pl/
http://www.cdn.leszno.pl/
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Niniejsza informacja określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych na potrzeby realizacji akcji 
charytatywnej: Kręcimy kilometry dla Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko w Złotowie zgodnie z 
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. Na podstawie art. 13 ww. rozporządzenia, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach akcji charytatywnej: Kręcimy kilometry dla 
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko w Złotowie jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 
Lesznie z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 15, tel. 65 529 90 62, reprezentowane przez Dyrektora, mail: 
oswiata@cdnleszno.pl, zwany dalej Centrum. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych 
osobowych mail: iod@cdn.leszno.pl, adres: Inspektor Danych Osobowych Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. 
Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno, tel.: 607 65 90 88. 

3. Dane osobowe uczestnika akcji podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celach: realizacji 
obowiązków Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w zakresie realizacji akcji charytatywnej: Kręcimy 
kilometry dla Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko w Złotowie; 

a. realizacji obowiązków Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w zakresie organizacji i prowadzenia akcji 
charytatywnej: Kręcimy kilometry dla Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko w Złotowie; 

b. publikacji wyników na stronach internetowych Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, w siedzibie 
Fundacji oraz w mediach publicznych na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody rodzica/opiekuna 
prawnego; 

c. informacyjnych i promocyjnych Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, w szczególności budowaniu 
pozytywnego wizerunku CDN Leszno w przestrzeni publicznej i w mediach, 

d. archiwizacyjnych. 
4. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika akcji charytatywnej: Kręcimy kilometry dla Fundacja Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko w Złotowie odbywa się na podstawie: 
a. Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 756, ze 

zm.) oraz regulaminu akcji charytatywnej: Kręcimy kilometry dla Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym Słoneczko w Złotowie organizowanej w ramach akcji: Ścigajmy się i pomagajmy razem 
zbierając kilometry! 

b. zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia, którego dane dotyczą, na publikację wyników i wizerunku 
uczestnika akcji charytatywnej: Kręcimy kilometry dla Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
Słoneczko w Złotowie na stronach internetowych Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, w siedzibie 
Fundacji oraz mediach publicznych i społecznościowych. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi 
mogą być: 

a. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych uczestnika akcji charytatywnej: Kręcimy kilometry dla 
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko w Złotowie na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa; 

b. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

6. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami m. in. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 164, ze zm.) oraz Instrukcją Kancelaryjną CDN 
Leszno  

7. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu. 
8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. 
9. Uczestnicy akcji charytatywnej: Kręcimy kilometry dla Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko w 

Złotowie mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

10. Konsekwencje niepodania danych osobowych: podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie 
skutkowało brakiem możliwości udziału w akcji 

11. Uczestnicy akcji charytatywnej: Kręcimy kilometry dla Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko w 
Złotowie mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016r. 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie 
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