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Regulamin uczestniczenia w sesji fotograficznej Mam karmiących naturalnie do projektu

”Kalendarz Mlekiem Mamy”
organizowanej w dniu 05.06.2021 w Warszawie
Organizator
1. Organizatorem sesji fotograficznej (dalej “Sesja”) jest Fundacja “Mlekiem Mamy” (dalej “Fundacja”), z siedzibą przy ul.
Jana Pawła II 31 lok. 3, 05-077 Warszawa, NIP 9522173483, REGON 369327005, KRS 0000714216.
2. Zdjęcia zostaną wykonane przez Zuzannę Kruschewską Photography https://kruschewska.pl/ (dalej “Fotografka”).
Cel Sesji
1. Celem Sesji jest normalizacja i promocja karmienia naturalnego małych dzieci (karmienie piersią, karmienie
odciągniętym mlekiem), jednak nie wykluczamy z udziału mam karmiących sztucznie. Na zdjęciu uwieczniony będzie
akt karmienia (karmienie piersią, odciąganie pokarmu, karmienie butelką) dziecka lub dzieci.
2. Sesja i jej produkty nie będą wykorzystywane do reklamy preparatów do żywienia niemowląt oraz promocji karmienia
sztucznego.
3. Sesja zdjęciowa jest elementem projektu, którego efektem końcowym będzie “Kalendarz Mlekiem Mamy” na rok 2022.
4. Pozostałymi produktami projektu będą: historie dotyczące sposobu karmienia, które zostaną opublikowane na
wybranych serwisach Fundacji oraz inne materiały promujące karmienie naturalne.
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Sesji jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz przesłanie swoich zdjęć z dzieckiem (2-3
szt., w tym cała postać) na adres e-mail: fundacja@mlekiemmamy.org oraz podzielenie się swoją historią karmienia.
2. Warunkiem koniecznym do udziału w Sesji jest wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku swojego i dziecka
(wymagana zgoda obojga rodziców) w “Kalendarzu Mlekiem Mamy”, w materiałach promocyjnych Fundacji oraz na
udostępnienie zdjęć na stronie/mediach społecznościowych Fundacji i Fotografki (Oświadczenie o zezwoleniu na
publikację wizerunku).
3. Ze względu na pandemię COVID-19 i obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przez Fundację każda z Uczestniczek
(i dzieci) musi być zdrowa. Z udziału w Sesji bezwzględnie wykluczone są osoby podlegające obowiązkowej

4.

kwarantannie w warunkach domowych. Dodatkowo przed Sesją Uczestniczki będą zobowiązane do przekazania
Fundacji wypełnionej i podpisanej deklaracji dotyczącej sytuacji zdrowotnej.
Bezpośrednio przed Sesją należy przekazać Fundacji komplet podpisanych dokumentów. Druki zostaną przesłane
wcześniej do Uczestniczek za pośrednictwem poczty e-mail na wskazane w formularzu adresy.

Informacje dodatkowe:
1. Udział w Sesji jest bezpłatny
2. Rekrutacja trwa od 19.05.2021 r do 25.05.2021 r., godz. 23:59, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
3. Liczba uczestniczek jest ograniczona (12 kobiet). Fundacja zastrzega sobie wybór osób do udziału w projekcie.
4. Informację o wynikach rekrutacji przekażemy niezwłocznie Uczestniczkom wybranym do Projektu.
5. W przypadkach losowych Uczestniczka jest zobowiązana do powiadomienia Fundację o rezygnacji z udziału w
projekcie maksymalnie dwa dni przed wyznaczonym dniem zdjęciowym. Rezygnacja musi zostać złożona
telefonicznie na numer +48 536 292 700.
6. W przypadku zwolnienia się miejsca w Sesji niezwłocznie poinformujemy kolejną osobę z listy rezerwowej o
możliwości uczestniczenia w Sesji.
7. Efektem końcowym Projektu będzie “Kalendarz Mlekiem Mamy” na rok 2022, który otrzyma każda z Uczestniczek.
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Każda z uczestniczek Sesji otrzyma też elektroniczną wersję 3 zdjęć przesłanych za pośrednictwem platformy
WeTransfer. Możliwe będzie zamówienie odbitek oraz obrazów na płótnie za dodatkową opłatą (szczegóły u
Fotografki).
Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania Sesji lub ewentualnej zmiany miejsca lub daty w przypadku
niesprzyjających warunków pogodowych i innych.

Miejsce i sposób przeprowadzenia Sesji
1. Sesja plenerowa odbędzie się w dniu 05.06.2021 r., w godzinach popołudniowych, w Dzielnicy Praga Pd. m.st.
Warszawy, w Parku Skaryszewskim. O bliższych szczegółach zostaną poinformowane osoby wybrane do udziału w
projekcie.
2. Sesja będzie trwała do 3 godzin.
3. Fundacja nie zapewnia fryzjera, makijażystki i stylistki.
4. Przewidywany kolor własnego stroju to biel. Szczegóły zostaną umówione z wybranymi Uczestniczkami.

………………………………………………………….
(podpis Uczestniczki)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH PRZEZ FUNDACJĘ “MLEKIEM MAMY”
Co powinnaś wiedzieć o RODO?
Jeżeli chcesz uczestniczyć w sesji fotograficznej do projektu “Kalendarz Mlekiem Mamy” potrzebujemy kilku Twoich danych:
imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, Twojej historii dotyczącej karmienia dziecka oraz wizerunku Twojego i
dziecka/dzieci. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do zapisu na Wydarzenie organizowane przez Fundację
“Mlekiem Mamy”i realizacji Projektu. Naszym podstawowym kanałem komunikacji jest e-mail. Korzystamy również z
komunikatorów udostępnionych przez portale społecznościowe oraz telefonów komórkowych.
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja “Mlekiem Mamy” z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 31 lok. 3,
05-077 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714216,
posiadająca nr NIP: 9522173483, nr REGON 369327005. Dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.
Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez:
● adres email: fundacja@mlekiemmamy.org
● numer telefonu: +48 536 292 700.
Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie?
Przetwarzamy ogólne i szczególne dane osobowe (identyfikują lub pozwalają zidentyfikować) osobę, której dane dotyczą.
Przetwarzamy ogólne dane takie, jak: imię i nazwisko, e-mail, telefon, identyfikator internetowy (adres IP), przekazane
zdjęcia, link do profilu FB, historię osobistą, wizerunek utrwalony w ramach organizowanej Sesji do projektu “Kalendarz
Mlekiem Mamy”.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Projektu oraz do kontaktu. Dlatego podanie danych jest wymagane
przez Fundację w celu umożliwienia Twojego uczestnictwa w Projekcie. Brak podania danych osobowych oraz nie
udzielenie zgodny na wykorzystanie wizerunku Uczestniczki i dziecka (wymagana zgoda obojga rodziców) oraz historii
dotyczącej sposobu karmienia dziecka, wymaganych przez Fundację, będzie skutkować niemożliwością Twojego udziału w
Sesji.
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Twoje dane osobowe, podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane przez Fundację:
a. w celu Twojego udziału w procesie rekrutacji, Sesji i Projekcie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr
2016 /679 ("RODO");
b. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym przepisów z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;
c. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes
polega na umożliwieniu Fundacji dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mającymi związek z Twoim udziałem w
Sesji;
d. w celach statystycznych i sprawozdawczych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnionym interesem Fundacji jest prowadzenie statystyk uczestników
biorących udział w Projekcie oraz realizowanie obowiązków sprawozdawczych względem instytucji nadzorujących
organizacje pozarządowe.
Podmiot przetwarzający dane osobowe („procesor”)
W imieniu Administratora dane w niezbędnym zakresie będą przetwarzane przez Partnera organizacji Zuzanna
Kruschewska Photography, podmioty świadczące usługi na rzecz Fundacji w związku z Projektem oraz mogą być
przekazywane podmiotom kontrolującym Fundację.
Komunikując się z Tobą, korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów (usługi hostingu, poczty elektronicznej,
telekomunikacji) i w tym celu przekazujemy im Twoje dane.
Fundacja co do zasady nie ma zamiaru przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, gdy takie przekazanie okaże się niezbędne Fundacja zastosuje wszelkie dostępne prawnie
środki ochrony w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych. Informujemy, że Twoje dane nie będą profilowane.
Czas przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji Projektu. Okres przetwarzania wynikać będzie z prawnie
uzasadnionego interesu Administratora. Czas przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację. Po tym okresie Twoje dane osobowe będą przetwarzane
jedynie w zakresie i przez czas wynikający z przepisów prawa, w tym z przepisów o rachunkowości.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda - dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
Dane osób, które nie wezmą udziału w Projekcie zostaną niezwłocznie usunięte po jego zakończeniu.
Twoje uprawnienia
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo sprzeciwu ze wobec przetwarzania z
uwagi na Twoją szczególną sytuację. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, oznaczonych jako
opcjonalne. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Dla celów dowodowych Fundacja prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną lub elektroniczną.
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści dotyczących Twoich danych oraz do ich sprostowania, a także prawo do
przenoszenia danych oraz do wniesienie skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

………………………………………………………….
(podpis Uczestniczki)
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OŚWIADCZENIE
O ZEZWOLENIU NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

…………………………….……………….. dnia, ……………….………. roku:
Ja niżej podpisana: ……………………………………………………
adres e-mail: ………………………………………………………….
nr telefonu: ……………………………………………………….……
Niniejszym wyrażam zgodę na użycie i na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka/dzieci
(wymagana zgoda obojga rodziców) uwiecznionego na materiałach wykonanych w trakcie Sesji wykonanej przez Fundację
“Mlekiem Mamy” w Warszawie, ul. Jana Pawła II 31 lok. 3, 05-077 Warszawa, KRS: 0000714216 (dalej „Fundacja”) we
współpracy z Zuzanną Kruschewską Photography (dalej “Fotografka”)
w dniu …………………...…………..
Zezwolenie, o którym mowa powyżej obejmuje publikowanie wizerunków w dowolnej formie i miejscu, w ramach działań
promujących karmienie naturalne, realizowanych przez Fundację oraz Fotografkę. Niniejsza zgoda na publikację wizerunku
dotyczy wszystkich zdjęć wykonanych podczas Sesji.
W przypadku wycofania zgody skutkującego niemożliwością zrealizowania projektu, przez co rozumie się wydania
kalendarza lub wycofania go z obiegu, Uczestniczka będzie zobowiązana do poniesienia kosztów poniesionych
przez Fundację w związku z realizacją Projektu. Zwrot kosztów nie wyłącza roszczeń Fundacji wobec Uczestniczki o
naprawienie szkody na zasadach ogólnych.

………………………………………………………….
(podpis Uczestniczki)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/dzieci w projekcie Fundacji “Mlekiem Mamy” pt. “Kalendarz
Mlekiem Mamy”.

………………………………………………………….
(podpis rodziców dziecka)
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OŚWIADCZENIE
O STANIE ZDROWIA UCZESTNICZKI I JEJ DZIECKA/DZIECI

…………………………….……………….. dnia, ……………….………. roku
Ja niżej podpisana: …………………………………………………………….

Niniejszym oświadczam, że u mnie i mojego dziecka/dzieci NIE WYSTĄPIŁY w okresie ostatnich 14 dni nw. okoliczności:
temperatura powyżej 38st.C,
kaszel (ostry, który pojawił się w ciągu ostatnich 2 tygodni),
uczucie duszności - problemy z oddychaniem,
utrata węchu,
utrata lub zaburzenie smaku,
kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub która przebywała na
kwarantannie,
❏ podleganie obowiązkowej kwarantannie w warunkach domowych.
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Powyższe informacje przekazuję w związku z uczestnictwem w Sesji fotograficznej do projektu “Kalendarz Mlekiem Mamy”,
realizowanego przez Fundację “Mlekiem Mamy” z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 31 lok. 3, 05-077 Warszawa,
KRS: 0000714216.

………………………………………………………….
(podpis Uczestniczki)
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