
Regulamin udzielania wsparcia opiekunom zwierząt

§1 
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady udzielania wsparcia opiekunom zwierząt w trudnej
sytuacji materialnej.
2. Udzielającym wsparcia jest Fundacja Mam Pomysł z siedzibą w Bielawie, KRS: 0000577643,
REGON 362598050, NIP: 8822122443.
3. Wsparcie może być udzielone w formie:
1) wsparcia rzeczowego lub/i
2) wsparcia w realizacji leczenia lub zabiegu.

§2 
Warunki udzielenia wsparcia

1. Warunkiem udzielenia wsparcia jest spełnienie poniższych warunków:
a) prawidłowe wypełnienie wniosku o udzielenie wsparcia (dostępny w biurze Fundacji ul. Księżnej
Jadwigi Śląskiej 1 w Świdnicy lub przesyłany drogą mailową),
b) wskazanie rodzaju oczekiwanego wsparcia,
c) dostarczenie oryginału (do wglądu) lub kserokopii książeczki zdrowia zwierzęcia i/lub 
dokumentacji medycznej zwierzęcia,
d) pozytywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia,
e) po zatwierdzeniu wniosku - uzyskanie od lekarza weterynarii prawidłowo wystawionej faktury, z
płatnością przelewem w terminie 14 dni, na dane organizacji: Fundacja Mam Pomysł, ul. Wodna 19,
58-260 Bielawa, NIP: 882 212 24 43.

§3 
Beneficjenci

1.  Beneficjentem  Fundacji  staje  się  osoba,  która  w  opinii  Zarządu  i/lub  Reprezentanta
wyznaczonego przez Zarząd, wymaga udzielenia wsparcia na podstawie informacji zawartych we
wniosku dostarczonym do biura Fundacji przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej 1, bądź elektronicznie
na adres mailowy: interwencje@mampomysl.org.
2.  Wybór Beneficjentów i  nadawanie priorytetu zgłoszeniom pozostaje  w zakresie  obowiązków
Fundacji i  zależne jest od aktualnej kondycji finansowej organizacji.

§4 
Wsparcie

1. Wsparcie udzielane jest poprzez:
a) przekazanie pomocy rzeczowej – np. karma, akcesoria dla zwierząt, środki higieniczne, itp.;  
z zasobów Fundacji (otrzymujący nie ma wpływu na to, jakiej marki produkty otrzyma, pozostaje to
w zakresie obowiązków Fundacji).
b)  sfinansowanie  na  podstawie  faktury  wystawionej  na  dane  Fundacji  Mam  Pomysł,  zabiegu
weterynaryjnego, leczenia, innej interwencji lekarskiej koniecznej dla ratowania zdrowia i/lub życia
zwierzęcia.
2. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie:
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a) do 14 dni roboczych – dotyczy wsparcia rzeczowego oraz wsparcia realizacji leczenia lub 
zabiegu niezagrażającego życiu zwierzęcia,
b) w ciągu 24 godzin - w sytuacji zagrożenia życia zwierzęcia.
3. Odmówienie udzielenia wsparcia może nastąpić w następujących sytuacjach:
a) w przypadku niespełnienia któregokolwiek z punktu z § 2,
b) w przypadku stwierdzenia podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym,
c) w przypadku, gdy Fundacja Mam Pomysł nie posiada środków finansowych na realizację 
wsparcia.
4. Wsparcie może być jednorazowe lub stałe. Częstotliwość wsparcia określa Fundacja Mam 
Pomysł w zależności od kondycji finansowej organizacji.

§5
Klauzula przetwarzania danych osobowych

1.  Wnoszący  o  wsparcie  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  i  posługiwanie  się  jego  danymi
przekazanymi  Fundacji  w  ramach  udzielenia  wsparcia  lub  dostępnymi  publicznie,  dla  potrzeb
informowania,  a  także  dla  potrzeb  wywiązania  się  Fundacji  z  zobowiązań  wynikających  z
niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa, jak również na przetwarzanie i posługiwanie się jego
danymi przez: Fundacja Mam Pomysł, Wodna 19. 58-260 Bielawa. Dotyczy to również informacji
o udzieleniu wsparcia.
2. Fundacja oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia
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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych wnoszącego o wsparcie.
3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust.2 będą przetwarzane przez Fundację na podstawie
RODO  jedynie  w  celu  i  zakresie  niezbędnym  do  wykonania  zadań  administratora  danych
osobowych związanych z realizacją wsparcia w kategorii  dane zwykłe – imię, nazwisko, adres,
numer dowodu lub pesel, numer telefonu.
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust.2 nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile
nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszego konkursu.
5.  Dane osobowe osób wskazanych w ust.  2 nie  będą przekazywane do państwa trzeciego, ani
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca
roku kalendarzowego, w którym niniejszy konkurs został wykonany, chyba że niezbędny będzie
dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń, itp.
7.  Osobom,  o  których mowa w ust.2,  przysługuje  prawo do żądania  od  administratora  danych
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8.  Osobom,  o  których  mowa  w  ust.  2,  w  związku  z  przetwarzaniem  ich  danych  osobowych
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust.2, jest  wymagane do zawarcia umowy –
realizacji  wsparcia,  odmowa  podania  danych  osobowych  skutkować  będzie  niemożliwością
uczestnictwa w programie wsparcia. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
może skutkować (według wyboru Beneficjenta) rozwiązaniem współpracy z winy Beneficjenta.
10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, Fundacja nie będzie podejmowała
zautomatyzowanych  decyzji,  w  tym  decyzji  będących  wynikiem  profilowania  w  rozumieniu
RODO.
11. Beneficjent zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie przystępujące do niniejszego
konkursu, o których mowa w ust. 2, o treści niniejszego paragrafu.



§6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest biurze Fundacji Mam Pomysł, przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej 1 w
Świdnicy lub na stronie internetowej www.mampomysl.org .
2. Fundacja jest odpowiedzialna za nadzór nad działaniami określonymi w niniejszym Regulaminie
i ich prawidłowy przebieg .
3.  W sprawach  nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie,  zastosowanie  mają  powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin uchwalono i podpisano dn. 2.01.2020 r. w Świdnicy
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