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Założenia projektu „Piękno miłości”  

 
Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem projektu „Piękno Miłości” jest Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat wpisana do 
rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zdrowotnych, Fundacji i Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ulicy Żabiej 10/12, 91-457 Łódź. 

2. Ze względu na stale zwiększającą się skalę zjawiska przedwczesnych porodów, zagrożonych ciąż  
i konsekwencji wynikających z tego tytułu, celem projektu „Piękno miłości” jest uświadomienie 
społeczeństwa na temat problemów rozwojowych występujących u dzieci przedwcześnie urodzonych  
i zwrócenie uwagi na konieczność objęcia wcześniaków specjalistyczną opieką. Ponadto dzięki przesłanym  
w ramach projektu historiom przedwcześnie urodzonych dzieci zawierających nie tylko emocje rodziców 
związanych z tym trudnym przeżyciem, ale również ich doświadczenia, przemyślenia, refleksje i rady, projekt 
ten będzie pełnił również rolę samopomocową oraz zapewniał wsparcie innym rodzinom wcześniaków 
znajdujących się w podobnej sytuacji i szukających pomocy w społeczeństwie. 

3. Przedmiotem projektu „Piękno miłości” jest opisanie przez rodziców wcześniaków historii ich przedwcześnie 
urodzonego dziecka (czyli dziecka urodzonego przed 37 tygodniem ciąży) oraz podzielenie się swoimi 
doświadczeniami, wskazówkami, emocjami i dobrymi radami związanymi z tą trudną sytuacją.  

4. Uczestnikami Projektu mogą być rodzice dzieci urodzonych przedwcześnie (przed 37 tygodniem ciąży), 
którzy do 02.02.2022r. prześlą historie opisujące ich przedwcześnie urodzone dziecko wraz ze zdjęciem 
noworodka. 

 
Zasady udziału w projekcie 

 
1. Każdy Rodzic dziecka urodzonego przedwcześnie (przed 37 tygodniem ciąży) może wziąć udział projekcie 

przesyłając za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.kolorowyswiat.org opis historii 
swojego dziecka wraz ze zdjęciem swojego dziecka. Jednocześnie rodzic przesyłając zgłoszenie udziela zgody 
na publikację nadesłanego przez siebie materiału na profilu FB Fundacji Kolorowy Świat w celu podzielenia 
się z opinią publiczną oraz innymi rodzinami wcześniaków swoją historią. Przesłany tekst nie powinien być 
krótszy niż 150 słów i powinny pojawić się w nim również informacje na temat wagi dziecka w chwili porodu 
oraz tygodnia ciąży, w którym nastąpił poród.   

2. Udział w projekcie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
3. Rodzic wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.kolorowyswiat.org proszony jest o 

podanie swojego adresu pocztowego oraz telefonu niezbędnego do przesłania zestawu upominkowego dla 
pierwszych 50 osób, które podzielą się swoimi historiami. Rodzic przesyłając historię swojego przedwcześnie 
urodzonego dziecka wraz z jego zdjęciem zgadza się na publikację nadesłanych materiałów fotograficznych 
przez Fundację Kolorowy Świat na jej profilach w mediach społecznościowych. 
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4. Fundacja zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w projekcie Rodziców, którzy nadeślą historie 
zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, brutalne, agresywne, czy obraźliwe lub 
naruszających prawa osób trzecich. 

 
Miejsce i termin nadsyłania historii 

 
1. Historię swojego dziecka oraz zdjęcie dziecka należy przesłać poprzez formularz dostępny na stronie 

www.kolorowyswiat.org  
2. Termin przesyłania historii upływa dnia 02.02.2022r.  

 
Prawa autorskie 

 
1. Rodzic przystępując do projektu  „Piękno Miłości”, oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie do 

przesłanego tekstu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych, a także 
innych majątkowych i osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Fundacji tekstem i zdjęciem.  

2. Z chwilą doręczenia zgłoszenia Fundacji Kolorowy Świat, Fundacja nabywa licencję 
niewyłączną upoważniającą ją do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do zgłoszonej 
historii wraz ze zdjęciem na następujących polach eksploatacji: 
a) wykorzystania na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Fundacji, 
 

Dane osobowe 
 

1. Fundacja Kolorowy Świat informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, Dz. Urz. UE L 119 z 2016r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, 
administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Projektu „Piękno miłości” jest Organizator 
Projektu - Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat z siedzibą przy ulicy Żabiej 10/12, 91-457 Łódź, dalej 
zwana Administratorem. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Kto jest administratorem Danych osobowych? 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane dane osobowe 
(dalej „Dane osobowe”) jest Fundacja  Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat z siedzibą w Łodzi (91-437) przy ul. 
Żabiej 10/12. Dane identyfikacyjne: KRS: 0000161880, NIP: 7262448604, REGON: 473161308. Jeżeli chcesz 
wiedzieć więcej o przetwarzaniu Danych osobowych napisz na adres mailowy: info@kolorowyswiat.org;; 
zadzwoń na numer 42 640 67 05 lub skontaktuj się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych: 
k.gielzecka@kolorowyswiat.org 

Jaki jest cel przetwarzania Danych osobowych? 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
- organizacji i przeprowadzenia  projektu „Piękno Miłości” 
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- umożliwienia kontaktu pomiędzy Fundacją a osobami biorącymi udział w projekcie; 
- uzgodnienia sposobu odbioru upominku; 
- poinformowaniu Cię o działalności Fundacji oraz organizowanych przez Nas kolejnych projektach; 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych? 
Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą w zakresie zgłoszenia udziału w projekcie „Piękno miłości” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO1). 
Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest również nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 
lit. f RODO), polegający na: 
- uzgodnienia sposobu odbioru upominku; 
- prowadzeniu działań promujących działalność Fundacji, w szczególności jej działalność statutową. 

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o działalności Fundacji oraz kolejnych 
organizowanych akcjach również na adres e-mail to podstawą prawną będzie również art. 10 ustawy o 
świadczeniu usług droga elektroniczną oraz art. 172 Prawo telekomunikacyjne. 

Komu przekazujemy Dane osobowe? 

Twoje dane (jedynie wizerunek Twój lub/i Twój i Twojego dziecka) przekażemy dostawcy usługi hostingu, z 
którego korzystamy w ramach prowadzonej działalności prowadząc naszą stronę internetową. 

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Jak długo przechowujemy Dane osobowe? 
Dane osobowe przechowujemy przez okres: 
- niezbędny przeprowadzenia projektu, a po jego zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości 
wykonania obowiązków wynikających z regulaminu w tym rozliczenia i odbioru nagrody, 
- prowadzenia przez nas działalności promocyjnej, nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych w tym celu lub odwołania zgody. 

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Danych osobowych? 

Masz prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia ich 
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Pozostanie to jednak bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. 

Czy po przekazaniu Danych osobowych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu? 

Tak. Możesz wnieść sprzeciw, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie naszego prawnie 
uzasadnionego interesu – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją. 

Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem? 

                                                 
1 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, Dz.UE.L.2016.119.1.). 
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Skontaktuj się z nami – udzielimy odpowiedzi na pytania lub odpowiemy na zastrzeżenia. Możesz również 
złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(www.uodo.gov.pl). 

Czy musisz podać swoje Dane osobowe? 

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości wzięcia udziału w projekcie 
„Piękno Miłości” 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez nas do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Fundacja zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia projektu w razie wystąpienia przyczyn 

od niego niezależnych. 
2. Przystąpienie Rodzica do Projektu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszych zasad udziału. 
3. Zasady udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej www.kolorowyswiat.org oraz w siedzibie 

Fundacji. 
4. Fundacja może wprowadzić zmiany w niniejszych zasadach udziału w projekcie w trakcie trwania projektu. 

Zmienione warunki udziału w projekcie zostaną udostępnione na stronie internetowej Organizatora. 
Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionych zasad udziału, zgodnie ze zdaniem 
poprzednim. Data zmiany zasad udziału w projekcie zostanie wskazana również w treści zasad udziału. 
Zmiany niniejszych zasad udziału w projekcie nie mają zastosowania do osób, które przystąpiły do projektu 
przed datą wprowadzenia zmiany. 

5. Pytania dotyczące przebiegu projektu, jak również wątpliwości dotyczące zasad udziału można kierować 
drogą telefoniczną – nr telefonu 42 640 67 09. 


