
1

Regulamin projektu „Senior w Potrzebie”

Wstęp

Niniejszy regulamin, określa zasady projektu „Senior w Potrzebie” skierowanego do osób w wieku od
65 lat i powyżej, zamieszkujących w Warszawie.

1. Do projektu mogą zgłaszać się osoby spełniające następujące kryteria:

a) zły stan zdrowia;
b) w trudnej sytuacji finansowej;
c) bez wsparcia osób bliskich lub z zewnątrz.

2. Projekt „Senior w Potrzebie” ma na celu:

a) dostarczenie bezpłatnej paczki z żywnością oraz chemią gospodarczą;
b) dofinansowanie lekarstw;

3. Organizatorem projektu jest Fundacja Beneficjum z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 72 lok. 1, 00-
833 Warszawa. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem 0000751850, zwana dalej
Organizatorem.

4. Projekt jest realizowany bezterminowo. Czas trwania projektu może ulec zmianie.

5. Dofinansowanie do leków dostępnych na receptę w postaci kart w ramach Projektu X edycji
Konkursu Grantowego „RazemMożemy Więcej” jest realizowany do dnia 28.02.2023 r.

6. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora w czasie trwania
projektu.

Definicje

7. Paczka - oznacza torbę z produktami spożywczymi i/oraz z artykułami chemii.

8. Dofinansowanie lekarstw – należy rozumieć jako pokrycie kosztów lekarstw przez Organizatora.
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Warunki uczestnictwa i zgłoszenia do udziału w projekcie

9. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są bezpośrednio od seniorów lub we współpracy z
organizacjami partnerskimi.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszenia.

11. W przypadku nie spełnienia warunków lub zatajenia stanu faktycznego przez potencjalnego
uczestnika projektu, Organizator ma prawo do odmowy udzielenia wsparcia.

Zasady świadczenia pomocy w ramach projektu

11. Paczki z żywnością lub/i środkami czystości są dostarczane bezpośrednio do seniora zachowując z
zachowaniem należnych środków ostrożności.

12. Zakup lekarstw odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu przez podopiecznego na podstawie
recept. Organizator realizuje recepty z własnych środków.

Dane osobowe

13. Dane osobowe oraz wizerunek seniorów przekazane są na podstawie oświadczenia i
wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu Senior w Potrzebie.

14. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Polityka prywatności oraz klauzula
informacyjna RODO jest dostępna na stronie internetowej Organizatora.

15. Każdy senior lub organizacja zgłaszająca beneficjata do projektu jest informowana o
wykorzystaniu danych osobowych na podstawie przepisów RODO.

16. Podopieczny w każdym momencie ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych,
sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wszystkich innych czynności
wynikających z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

17. Cofnięcie zgody na udostępnienie danych osobowych i wizerunku nie ma wpływu na wcześniejsze
ich wykorzystanie.


