REGULAMIN KONKURSU FUNDACJI K.I.D.S.
KLUB INNOWATORÓW DZIECIĘCYCH SZPITALI
“TELEMEDYCYNA W DZIECIĘCYCH SZPITALACH
PRZYSZŁOŚCI”
INFORMACJE OGÓLNE
§1
Organizatorem konkursu “Telemedycyna w Dziecięcych Szpitalach Przyszłości” jest
Fundacja K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali z siedzibą w Warszawie,
Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa, KRS 0000793389 (zwana dalej Fundacją).
§2
Celem konkursu jest wsparcie projektów związanych z telemedycyną w szpitalach
dziecięcych w Polsce.
§3
Zgłaszane pomysły i projekty muszą:
- dotyczyć telemedycyny i zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta i lekarza w
sytuacji pandemii COVID
- być innowacyjne
- mieć pozytywny wpływ na doświadczenie pacjenta
- preferowane będą projekty skalowalne, powtarzalne i trwałe
§4
Harmonogram działań:
- 15.09.2020 do północy - termin wysyłania zgłoszeń
- 16-21.09.2020 - weryfikacja zgłoszeń, ewentualne uzupełnienie braków
- 22.09.2020 - wysyłka zgłoszeń do jury
- 29.09.2020 - obrady jury i głosowanie,
- 30.09.2020 - ogłoszenie wyników
- Do 30.10.2020: Zakup niezbędnych sprzętów
- Projekty powinny zostać zrealizowane do końca czerwca 2021 roku

§5
1. W konkursie udział mogą wziąć szpitale dziecięce w Polsce.
2. Jeden szpital może zgłosić więcej niż jeden projekt.
§7
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Fundacji www.kids.org.pl w
zakładce Aktualności.
2. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie
https://forms.gle/dxaYcX68tsR5QKcq9
3. Wnioski przyjmowane są do 15.09.2020 do północy.
4. Wypełnienie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

BUDŻET
§8
1. Konkurs “Telemedycyna w Dziecięcych Szpitalach Przyszłości” jest
finansowany z grantów pozyskanych przez Fundację od Sage i Goldman
Sachs Gives
2. Fundacja w ramach konkursu przeznacza na nagrody łącznie 60 000 zł, w
tym 30 000 zł na zakupy niezbędnego sprzętu i 30 000 zł na zakup usług
telemedycznych.
3. Wybrane zostaną maksymalnie 3 zgłoszenia.
4. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać w ramach pojedynczego
zgłoszenia wynosi 20 000 zł

WARUNKI PRZYZNANIA NAGRÓD
§9
1. Wszystkie zgłoszone w terminie i poprawnie wypełnione wnioski zostaną
ocenione przez Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa oceniać będzie w szczególności:
- zgodność projektu z tematyką konkursu opisaną w §3
- innowacyjność, skalowalność, powtarzalność, trwałość
- pozytywny wpływ na doświadczenie pacjenta
- rzetelny kosztorys
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 30.09.2020 r. na
facebookowym profilu Fundacji oraz na stronie kids.org.pl a zwycięzcy

konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o przyznanym
dofinansowaniu.
4. Komisja konkursowa nie uzasadnia decyzji o wybraniu bądź odrzuceniu
danego projektu. Od decyzji Komisji nie można się odwoływać.
5. Komisja konkursowa może zdecydować o nie przyznaniu nagród mimo nie
wyczerpania puli środków, jeśli złożone wnioski nie będą spełniały w sposób
dostateczny kryteriów konkursu.

INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW I ICH REALIZACJI
§10
1. Z przyznanych środków nie można pokrywać wynagrodzenia koordynatorów i
pracowników Projektu.
2. Zwycięzcy konkursu są zobowiązani do pozyskania zgody na wykorzystanie
wizerunku osób biorących udział w realizacji Projektu i do bieżącego
przekazywania Fundacji materiałów dokumentujących i podsumowujących
Projekt z prawem do ich użytkowania w komunikacji wewnętrznej i
zewnętrznej. Fundacja ma prawo do korzystania z przekazanych materiałów
bezterminowo, na terenie RP oraz poza jej granicami poprzez w
szczególności: Internet i portale społecznościowe.
3. Zwycięzcy konkursu zobowiązują się do promowania loga oraz nazwy
Fundacji, jej profilu na FB oraz strony internetowej podczas realizacji
Projektu.

ROZLICZENIE
§11
1. Zakupy dóbr i usług związane z projektem powinny zostać zatwierdzone
przez Fundację.
2. Środki przyznane na realizację projektu, będą wypłacane bezpośrednio
dostawcom dóbr i usług na podstawie faktury wystawionej na Fundację.
3. Po zakupie dóbr i usług podpisana zostanie umowa pomiędzy Fundacją a
Szpitalem o przekazaniu w/w dóbr i usług.
4. Kwota niewykorzystana w terminie pozostaje na koncie Fundacji, chyba że
strony ustalą inaczej.
5. W sprawozdaniu z realizacji Projektu należy umieścić zdjęcia, skany prasy
lub inne materiały potwierdzające realizację Projektu, promowaniu swoich
działań w mediach społecznościowych oraz tradycyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH
OSOBOWYCH
1.

Kto jest administratorem danych?
Administratorem danych jest Fundacja K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali, KRS:
0000793389 -> dalej: „Administrator” (adres do korespondencji: The Heart, Warsaw Spire Pl.
Europejski 1, piętro 38 00-844 Warszawa). We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony
danych skontaktuj się z nami pisząc na adres Administratora lub na adres mailowy:
info@kids.org.pl.
Więcej informacji o przysługujących prawach zob. www.uodo.gov.pl.

2.

Jakie są cele przetwarzania danych?
Cele przetwarzania danych:
●

●
●

●

zawarcie oraz wykonanie przez Administratora umowy, w tym jej rozliczenia
(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) rodo w przypadku strony umowy a także art. 6 ust. 1 lit.
f) w przypadku osób delegowanych do zawarcia i wykonania umowy w imieniu strony
umowy);
realizacja obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych (podstawa: art. 6 ust.
1 lit. c) rodo);
realizacja marketingu bezpośredniego (drogą tradycyjną) administratora danych w
czasie wykonywania zawartej umowy lub bezpośrednio po jej zakończeniu
(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych /
w przypadku marketingu elektronicznego (np. mailowego) pozyskiwana będzie
odrębna zgoda;
dochodzenie, ustalenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną
korespondencją, zawieraną lub wykonywaną umową (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f)
rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych.

W celu zawarcia i wykonania umowy mogą być pozyskiwane dane osobowe z CEIDG oraz
KRS oraz KRD (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) tj. uzasadniony interes administratora danych).
3.

Kto może być odbiorcą danych?
Kategorie odbiorców: dostawcy usług informatycznych, księgowych, prawnych, organy
administracji publicznej, upoważnieni pracownicy Administratora.

4.

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługuje Ci prawo do:
●
●
●

dostępu do danych,
przenoszenia danych,
sprostowania i usunięcia danych,

●
●

5.

ograniczenia przetwarzania.
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).

Prawo zgłoszenia sprzeciwu
Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
rodo (zob. powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Administratora, możesz
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw
możesz zgłosić w sposób wskazany poniżej (w części jak się z nami kontaktować).

6.

Jak możesz realizować swoje prawa?
Swoje prawa możesz realizować osobiście w siedzibie Administratora, drogą korespondencji
pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe administratora zob. pkt 1).

7.

Czy musisz podawać nam podawać swoje dane?
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów. W przypadku
realizacji obowiązków publicznoprawnych podanie danych jest obligatoryjne.

8.

Kiedy dane zostaną usunięte?
Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu
przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z zawarciem lub realizacją umowy, w
tym zobowiązań publicznoprawnych lub krócej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

9.

Obowiązki kontrahenta
Kontrahent powinien poinformować osoby, których dane przekazuje Administratorowi o
fakcie, podstawie oraz zakresie udostępnienia danych. Kontrahent może udostępniać
Administratorowi dane osobowe swoich pracowników/współpracowników wyłącznie w
oparciu o legalną podstawę udostępnienia danych (np. uzasadniony interes obu stron).

