
РЕГЛАМЕНТ НАБОРУ ТА УЧАСТІ В ПРОЕКТІ
пн «Комплексна реабілітація для дітей з України віком від 12 років з інвалідністю

(біженців війни)»

§1

Інформація про проект та загальні положення

1. Проект під назвою «Комплексна реабілітація дітей віком від 12 років з обмеженими
можливостями (біженців війни)», далі – Проект, реалізується Фундацією “Centrum
Rehabilitacji Znowu w Biegu” (далі – Організатор).
2. Проект співфінансується з коштів Фонду Об’єднаних Націй для Дітей UNICEF (далі:
UNICEF)
3. Проект реалізується від 20.09.2022 р. до 19.01. 2023 р.
4. Проект спрямований на дітей з неврологічними та руховими вадами, які виїхали з
території України після 24 лютого 2022 року і надалі залишаються в Кракові.
5. Участь у проекті безкоштовна
6. Офіс Організатора знаходиться в Кракові (30-408 Kraków), вул. Odrzańska 13 лок. 2
тел.: 609 915 005, e-mail: centrum@znowuwbiegu.pl
7. Учасниками проекту (далі: Кінцеві Бенефіціари проекту /КБ) можуть бути діти з
ортопедичними та неврологічними вадами, яким виповнилося 12 років та які залишили
територію України після 24 лютого 2022 року.
8. Проект реалізується на підставі грантової угоди, укладеної з UNICEF.
9. Основна мета проекту – забезпечити комплексну реабілітацію 48 дітей з
ортопедичними та неврологічними вадами віком від 12 років та підвищити їх комфорт
життя та ступінь самостійності.
10. Інформація про проект буде доступна на сайті Організатора: www.znowuwbiegu.pl
11. Дані положення визначають правила участі та зобов’язання Сторін, що випливають
із участі Кінцевого бенефіціара в проекті.

§ 2

Принципи участі в Проекті

1. Проект спрямований на дітей віком від 12 років, які проживають у м. Краків, які
виїхали з території України після 24 лютого 2022 року та є людьми з ортопедичними та
неврологічними вадами.
2. Набір учасників проекту проводиться на постійній основі з 20.09.2022. до 31.12.2022
року. Набір – на  відкритій основі. Заявки, подані в іншу дату, розглядатися не будуть.
3. Протягом цього часу заявки на проект приймаються:
а) поштою - на адресу:
Фонд “ Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu”
вул. Odrzańska 13 лок.2,
30 – 408 Краків



б) на електронну адресу: centrum@znowuwbiegu.pl
в) безпосередньо в офісі Організатора

5. Проект розрахований на групу 48 дітей.
6. Організатор залишає за собою право скоротити термін прийому заявок на участь у
проекті у разі набору максимальної кількості осіб, яким може бути надана підтримка в
рамках проекту. Проект розрахований на групу з 48 дітей.

7. Якщо в процесі набору буде більше заявок, ніж місць (48), наступні критерії будуть
враховуватися Організатором при прийнятті рішення про допуск до проекту,
враховуючи  також стан епідемічної загрози та її наслідки:
а) перевага буде надаватися особам (КБ), які не відвідували реабілітаційні заняття
протягом останніх 12 місяців;
б) буде враховуватися дата надісланої заявки на участь у проекті в порядку
першочерговості .

8. Умовою набору до Проекту є своєчасне подання комплекту правильно заповнених
документів, що містить:
a) анкету з підписаними заявами, заповненими польською або англійською мовами,
б) ксерокопію документу, підтверджуючого інвалідність дитини (при відсутності

документа звертатися до організатора за телефоном)
в) ксерокопію паспорта із зазначеною датою в’їзду на територію Польщі.
г) вичерпну медичну документацію. Організатор може вимагати її доповнення з метою
детального ознайомлення зі станом здоров'я Бенефіціара.

9. Процедура складається з наступних етапів:
а) прийом документів для участі в проекті
б) перевірка документів потрібних для участі в проекті

в) інформування Бенефіціара про перевірку заявки та призначення дати першого візиту
г) під час першого візиту фізіотерапевт проведе співбесіду, на підставі якої буде
прийнято остаточне рішення щодо позитивного розгляду заявки та кваліфікації для
участі в проекті

10. У разі надходження більше ніж 48 заявок, буде створено резервний список, з якого
бажаючі будуть включені до Проекту, якщо вже зареєстровані учасникі не
використають запропоновані години підтримки КБ в рамках Проекту.

§ 3
Принципи реалізації проекту



1. Проект реалізується в наступні дати: 20.09.2022 р. - 31.12.2022 р.
2. У проекті для КБ, прийнятих у рамках набору, передбачені наступні форми
підтримки:
а) заняття реабілітаційні - максимум 8 годин на дитину
б) мануальна терапія або індивідуальна терапія - максимум 8 годин на 1 дитину
3. У разі відмови від запропонованих форм підтримки, визначених під час першого
візиту, КБ буде виключено зі списку учасників проекту.

§ 4
Права Бенефіціара Проекту

1. Бенефіціар має право:
а) отримувати картки діагнозу та індивідуального плану дій, визначеного для КБ,
б) отримувати інформацію про хід терапевтичних заходів,
в) постійного контакту з терапевтами,
г) контакту з Організатором Проекту на кожному етапі участі в проекті

§ 5
Зобов'язання Бенефіціарів Проекту

1. Бенефіціар зобов'язаний:
a) приймати участь у всіх візитах, організованих у рамках Проекту
b) брати участь в оцінювальних дослідженнях, проведених під час і після закінчення
проекту
в) інформувати  персонал Проекту про всі події, які можуть перешкоджати подальшій
участі КБ в Проекті
г) кожного разу завчасно повідомляти про можливу відсутність КБ  на заняттях,
не пізніше ніж за 24 години до запланованої дати та часу візиту. Візит можна
скасувати по телефону, смс або електронною поштою. Візит буде скасовано після
підтвердження отримання повідомлення від працівника Кабінету.

2. У випадку, якщо Бенефіціар подає неправдиві відомості, що містяться у формі
заявки, або не повідомляє про будь-які зміни в цьому відношенні, в результаті чого
UNICEF та PBR несуть витрати, понесені на реабілітацію КБ, як неприйнятні витрати:
а) КБ буде вилучено зі списку учасників проекту
b) Бенефіціар буде зобов’язаний відшкодувати витрати на лікування, понесені
Організатором та налічені PFRON, протягом 7 днів після надісланого запиту на
повернення неправомірно використаних на реабілітацію коштів
в) КБ не зможе приєднатися до подальших проектів, які реалізує Організатор
3. Бенефіціар зобов'язаний надати згоду Організатору та UNICEF на проведення
моніторингових візитів під час занять, що проводяться в рамках проекту



§ 7
Правила відмови від участі в Проекті

1. Бенефіціар / КБ зобов’язаний негайно письмово повідомити Організатора про
відмову КБ від участі в Проекті
2. У разі невиправданої відсутності КБ на заняттях та відсутності контакту з
терапевтами реабілітаційного центру, Організатор має право відсторонити КБ від
участі в проекті. Організатор надішле письмове повідомлення до КБ/законного
представника/законного опікуна Кінцевого бенефіціара  або надішле рекомендований
лист, протягом 5 робочих днів з дати виключення зі списку учасників проекту
3. КБ виключається зі списку учасників у випадках:
a) відмови від участі у формах підтримки, визначених під час першого візиту,
b) надання Бенефіціаром неправдивих даних,
в) втрати дійсного статусу інвалідності КБ
г) двукратного пропуску занять без попереднього повідомлення Центру Реабілітації

§ 8
Обробка персональних даних

1. Для участі в проекті Бенефіціар погоджується на обробку персональних даних
певних категорій для цілей, необхідних для належного надання підтримки та допомоги.
Згода міститься у формі Заяви.
2. У зв’язку з обробкою ваших персональних даних повідомляємо – відповідно до ст. 13
розд.1 та розд. 2 Розпорядження Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від
27.04.2016. про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний
рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / ЄС (загальний регламент
захисту даних) (Закон. вісник UE L від 04.05.2016, № 119, п. 1) надалі іменується
«RODO», що:

I. Адміністратор даних
Розпорядником ваших персональних даних є ФОНД „CENTRUM
REHABILITACJI ZNOWU W BIEGU”  з зареєстрованим офісом у Кракові (30-408) на
вул. Odrzańska 13 лок. 2, з REGON: 381525090 NIP: 6793175570, внесений до реєстру
асоціацій, інших громадських та професійних організацій, фондів та незалежних
державних закладів охорони здоров’я Національного судового реєстру під номером
KRS 0000749510, реєстраційні справи яких зберігаються в районному суді для
Kraków-Śródmieście у Кракові, XI Господарський відділ Національного судового
реєстру, тел.: 609 915 005, електронна адреса: centrum@znowuwbiegu.pl.

II. Інспектор із захисту даних
Адміністратор призначив уповноваженого із захисту даних, з яким можна зв’язатися за
такою електронною адресою: iod@iods.pl.

III. Цілі та правові основи обробки персональних даних

mailto:centrum@znowuwbiegu.pl


1. Ваші персональні дані, надані у формі заявки, включаючи спеціальні категорії
персональних даних щодо стану здоров’я та історії хвороби, будуть оброблені з метою
розгляду вашої заявки на участь у проекті (юридична підстава: стаття 6 (1) a , стаття 9,
розділ 2, a RODO).
2. В разі отримання фінансової підтримки, ваші персональні дані оброблятимуться з
метою:
а) підготовки та реалізації угоди щодо участі в проекті, який співфінансується Дитячим
фондом UNICEF, під назвою «Комплексна реабілітація для дітей віком від 12 років з
фізичними та неврологічними вадами (біженців війни)» (юридична основа: стаття 6
(1) (b) RODO),
b) виконання юридичних зобов’язань, покладених на Фонд, пов’язаних з підготовкою
та поданням державним установам фінансових звітів і звітів про допомогу щодо
діяльності Фонду, що випливають з угод, укладених Фондом з державними та
фінансовими установами, повязаних з наданною вам допомогою  (юридична основа: ст.
6 (1) (c), (f) RODO).
в) розповсюдження вашого зображення у вигляді фотографій чи аудіо-відео матеріалів
для інформації, просування та маркетингу проекту та діяльності Фонду – лише за
вашою згодою (юридична підстава: стаття 6 (1) (a) RODO )

IV. Одержувачі персональних даних
1) Одержувачами ваших персональних даних будуть суб’єкти, уповноважені
отримувати персональні дані на основі положень законодавства.
2) Одержувачами ваших персональних даних можуть бути треті особи та організації,
тобто потенційні спонсори, засоби масової інформації, медичні установи, спонсори
(UNICEF) – в цілях контролю, інформації, просування та маркетингу, реалізації
допомоги, зазначеної у формі Заявки.
3) Ваші персональні дані також можуть бути передані особам, які обробляють
персональні дані за запитом Адміністратора, наприклад, постачальникам ІТ-послуг,
особам, які надають бухгалтерський облік, кадровій службі та службі розрахунку
заробітної плати, юридичним та консультативним установам , іншим особам, які
обробляють дані для цілей, визначених Адміністратором. - такі суб'єкти обробляють
дані лише на підставі договору з Адміністратором.

V. Термін зберігання персональних даних
Ваші персональні дані оброблятимуться протягом періоду, необхідного для реалізації
вищезазначених цілей, тобто:
1) В межах виконання зобов'язань Фонду щодо архівування, позовної давності -
строком на 6 років,
2) В рамках договору між Вами та Фондом - на період, необхідний для виконання
договору, реалізації проекту, а потім на період розгляду претензій, захисту від
претензій та довговічності проекту - не більше 6 років,
3) Щодо даних, які обробляються на підставі висловленої згоди, - на період до її
відкликання.
У випадку, якщо ми не зможемо надати вам фінансову підтримку зараз або вашу заявку
буде розглянуто негативно, обробка ваших персональних даних протягом 2 років може



відбуватися  на основі вашої згоди та лише для можливості подальшого надання вам
фінансової підтримки або пошук інших форм підтримки.

VI. Права власників даних
Ви маєте право вимагати:
1) Доступ до вмісту ваших персональних даних - право отримати підтвердження
того, чи Адміністратор обробляє дані та інформацію щодо такої обробки,
2) Отримати копію персональних даних - право отримати копію ваших персональних
даних, які обробляються Адміністратором, перша копія безкоштовна, за наступну
Адміністратор має право стягувати розумну плату
3) Виправлення персональних даних - якщо дані, які обробляються Адміністратором,
є неправильними або неповними,
4) Видалення персональних даних - якщо дані більше не потрібні для цілей, для яких
вони були зібрані, згода на обробку даних буде відкликана, буде висунуто заперечення
щодо обробки даних, дані будуть оброблені незаконно,
5) Обмеження на обробку персональних даних - якщо дані є неправильними, ви
можете подати запит на обмеження обробки даних на період, який дозволяє перевірити
правильність цих даних, дані будуть оброблені незаконно, в разі ваших заперечень, їх
буде видалено, дані не знадобляться Адміністратору, але вам може знадобитися
захищати або подавати претензії або якщо ви заперечуєте проти обробки даних - доки
не буде встановлено, чи законні підстави з боку Адміністратора мають перевагу над
підставами заперечення;
6) Передача персональних даних -  ви маєте право отримати свої персональні дані в
структурованому, широко використовуваному машинозчитуваному форматі, наданому
адміністратору, і ви маєте право надіслати ці персональні дані іншому адміністратору
без будь-яких перешкод з боку Адміністратора, якому були надані ці персональні дані,
якщо обробка даних відбувається на підставі згоди або договору та обробка
здійснюється автоматично,
7) Заперечення проти обробки персональних даних - ви маєте право заперечити у
будь-який час - з причин, пов'язаних з вашою особливою ситуацією - коли ваші
персональні дані обробляються Адміністратором для виконання завдання, яке
виконується в суспільних інтересах або під час виконання публічних повноважень,
доручених Адміністратору, або на підставі законного інтересу Адміністратора або для
обробки даних для прямого маркетингу,
8) Відкликання згоди на обробку персональних даних у будь-який час без впливу на
законність обробки, яка була здійснена до її відкликання - якщо обробка відбувається
на підставі наданої нам згоди, - у випадках і відповідно до умови, визначені RODO.
Права, зазначені в пунктах 1-8 вище, можна реалізувати, звернувшись до
Адміністратора.

VII. Право подання скарги до контролюючого органу



Ви маєте право подати скаргу до голови Управління захисту персональних даних, якщо
виправдано, що ваші персональні дані обробляються нами всупереч положенням
RODO.
VIII. Інформація про вимогу / добровільне надання даних та наслідки ненадання

персональних даних
Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для досягнення цілей,
зазначених у пункті III. Ненадання або надання неповних персональних даних може
призвести до невиконання дій, пов’язаних з виконаннм завдання.

IX. Автоматизоване прийняття рішень, включаючи профілювання
Ваші персональні дані не оброблятимуться в автоматизований спосіб, у тому числі у
формі профілювання.

X. Передача персональних даних третій країні або міжнародній організації
Ваші персональні дані не будуть передані міжнародним організаціям і третім країнам.


