
REGULAMIN KONKURSU „WEWNĘTRZNA SIŁA NIE ZNA WIEKU” 
 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Wewnętrzna siła nie zna wieku”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Niezdiagnozowani, KRS: 0000918201, NIP: 

5272969278, REGON: 389824679, adres: ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa. Koordynatorem 

Konkursu jest p. Martyna Kruglak – kontakt: martyna.kruglak@niezdiagnozowani.com 

3. Konkurs trwa do 9 grudnia 2022 roku do północy. Jest to najpóźniejszy termin nadsyłania prac 
konkursowych. 

4. Celem Konkursu jest propagowanie siły i determinacji w spełnianiu marzeń mimo choroby 

poprzez inspirujące historie osób z różnych grup wiekowych oraz wymianę doświadczeń 

między pokoleniami. 

5. Konkurs jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki pozyskanych w ramach 

programu Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne. 

 
 

 
§ 2 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby w przedziale wiekowym 18-35 oraz seniorzy (60+). 
2. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany wraz z przesłaniem swojej historii na adres 

mailowy bądź adres siedziby Fundacji przesłać również następujące dokumenty podpisane 
czytelnym podpisem uczestnika: 
i) zgodę na przetwarzanie przez Fundację Niezdiagnozowani jego danych osobowych i 

historii zdrowotnej oraz 
ii) zgodę na publikację wizerunku, faktów na temat swojej historii zdrowotnej oraz na 

wykorzystanie wizerunku w celach komunikacyjnych i marketingowych w ramach 
działalności edukacyjnej i promocyjnej Fundacji Niezdiagnozowani 
stanowiące Załącznik nr 1 do regulaminu. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie wypełnionego Zgłoszenia w postaci 
krótkiej pracy pisemnej dotyczącej: “Jestem aktywny dzięki dzieleniu doświadczeń i 
obserwacji swojego funkcjonowania w chorobie” w dowolny sposób do dnia 9 grudnia 2022 
włącznie na adres mailowy martyna.kruglak@niezdiagnozowani.com z dopiskiem „Konkurs – 
wewnętrzna siła nie zna wieku”. 

 

*Fundacja oczekuje na zmianę adresu siedziby w KRS. Mimo, że w Krajowym Rejestrze Sądowym mogą Państwo odnaleźć 

poprzedni adres, obecna siedziba Fundacji znajduje się pod adresem ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa. 
 
 

 
§ 3 

ZASADY i PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs składa się z jednego etapu obejmującego przesłanie inspirującej historii w formie nie 
dłuższej niż 2 strony A4. W pracy należy zawrzeć imię autora, jego wiek, dane kontaktowe – 
numer telefonu lub adres e-mail oraz wskazanie przeznaczenia wygranych środków 
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finansowych do końca roku. Organizator zastrzega możliwość refundacji kosztów, o których 
mowa w par 3 ust. 5 lit A – F jedynie w przypadku gdy koszty zostaną poniesione przez 
laureata w terminie do 31.13.2022. W uzasadnionych wypadkach organizator zastrzega sobie 
prawo do ustalenia innej formy rozliczania kwoty nagrody z laureatem. Laureat nie może 
wydatkować środków przyznanych w ramach nagrody na inne cele niż wskazane w par 3 ust 
5 lit A-F. 

2. Wyodrębnimy laureatów w następujących kategoriach: 
 

• Silniejsi od bólu - życie z przewlekłym bólem 
• Życie w niepewności – w poszukiwaniu diagnozy przewlekłych objawów 
• Ciało pełne nerwów - choroby neurologiczne 
• Moje ciało się buntuje - życie z chorobą autoimmunologiczną 
• Żyję pomimo strachu - diagnoza źle rokująca 
• Z reumatyzmem przez życie - o adaptacji do życia z chorobą reumatologiczną 

• Nadmiernie wystawieni na świat - kiedy otoczenie i środowisko nas ogranicza - 
nadreaktywność na bodźce środowiskowe 
• Coś tu się pomieszało - integracja kilku chorób przewlekłych 

 
3. Organizator dopuszcza możliwość pracy niesamodzielnej, w przypadku zdrowotnych 

przesłanek uniemożliwiających samodzielne napisanie pracy konkursowej. 

4. Jury konkursu stanowi zespół Fundacji Niezdiagnozowani. 

5. W konkursie przewidziano nagrody finansowe na cele usprawnienia diagnostyki/uzyskania 

diagnozy/leczenia, a także przyspieszenia terminu konsultacji lekarskiej. Laureaci konkursu są 

uprawnieni do finansowania następujących kategorii kosztów: 

 
▪ A. Koszty wizyt lekarskich, w tym wizyt u psychiatrów 

▪ B. Koszty leków 

▪ C. Koszty rehabilitacji 

▪ D. Koszty badań medycznych 

▪ E. Koszty wizyt oraz zabiegów u fizjoterapeutów/osteopatów 

▪ F. Koszty doradztwa dietetyka w zakresie uzupełnienia leczenia odpowiednią dietą. 

 
6. Każdy z laureatów jest zobowiązany dostarczyć Fundacji Niezdiagnozowani w jednej z 

wybranych form: 

 
A. Faktura wystawiona przez przychodnie/specjalistów/apteki/placówki rehabilitacyjne na 

Fundację Niezdiagnozawani jako na płatnika. Fundacja Niezdiagnozowani reguluje wówczas 

płatność bezpośrednio ze stroną wykonującą świadczenie zdrowotne lub diagnostyczne na 

rzecz laureata lub sprzedającą mu leki np. apteki. 

B. Faktura wystawiona na laureata i opłacona przez laureata np. w aptece, z tytułu której 

Fundacja Niezdiagnozowani zwraca laureatowi środki poniesione na opłacenie faktury z 

tytułu świadczeń zdrowotnych lub diagnostycznych, czy zakupu leków. 

 
7. Fundacja nie przelewa środków laureatowi a nadzoruje wykorzystanie środków przez 

laureata opłacając z konta Fundacji koszty leczenia/rehabilitacji/wizyt lekarskich laureata do 

kwoty 2000 zł lub do kwoty 2000 zł pomniejszonej o koszty transportu na konkursową galę 

finałową, jeśli laureat z powodu niskich dochodów nie był w stanie samodzielnie pokryć 

kosztów transportu na galę. 



8. Oficjalne ogłoszenie laureatów odbędzie się podczas uroczystej gali, która przewidywana jest 

na dzień 20 grudnia 2022. Laureatom konkursu zapewnione zostanie ułatwienie m.in. w 

postaci sfinansowania noclegu w Warszawie. Dokładna lokalizacja i szczegóły dotyczące gali 

przekazane zostaną laureatom w dniu 13 grudnia. 

9. Tytuł laureata konkursu uzyskać może nie więcej niż 20 osób. 
10. Laureat powinien wybrać przeznaczenie nagrody finansowej na cele leczenia / diagnostyki / 

rehabilitacji tak, by pełny wydatek nastąpił do końca grudnia 2022 r. 
 
 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji 

rozstrzyga Organizator. 

 

 
Załączniki: 

1. Zgoda na przetwarzanie danych i zgoda kontaktowa 

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 



Załącznik 1 

Zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1, przez 

Fundację Niezdiagnozowani, KRS: 0000918201, NIP: 5272969278, REGON: 389824679, adres: ul. 

Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, które to dane zamieściłem/am w zgłoszeniu konkursowym oraz 

udostępnionych przeze mnie Administratorowi, jak również na publikację tychże danych, wraz z moim 

wizerunkiem w formie e-booka. 

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do dostępu do 

treści moich danych oraz ich poprawienia i wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie 

poprzez kontakt z administratorem w formie pisemnej lub mailowej. Oświadczam, iż mam 

świadomość, iż wycofanie zgody nie wpływa na wcześniejsze przetwarzanie moich danych osobowych. 

Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych było dobrowolne. 

 

 
Zgoda Kontaktowa 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktowych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej oraz telefonu, w celu zebrania ode mnie informacji na potrzeby publikacji 

konkursowej przez Fundację Niezdiagnozowani, KRS: 0000918201, NIP: 5272969278, REGON: 

389824679, adres: ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa. 



Załącznik 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W RAMACH KONKURSU „WEWNĘTRZNA SIŁA NIE ZNA WIEKU” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L. 

2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Niezdiagnozowani, KRS: 0000918201, 

NIP: 5272969278, REGON: 389824679, adres: ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa. 

II. Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy 

fundacja@niezdiagnozowani.com lub pisemnie na adres siedziby administratora 

III. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: 
 

Cel przetwarzania danych osobowych 

W celu organizacji i uczestnictwa w konkursie Na 
zasadach określonych w niniejszym regulaminie, 
dostępnym pod adresem …. Oraz działań 
podjętych w związku z jego organizacją, w tym 
prawidłowego przeprowadzenia konkursu i 
wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród 
konkursowych 

W celu publikacji prac konkursowych, 
zawierających dane dotyczące zdrowia wraz z 
wizerunkiem osoby, której dane dotyczą 

W celu wypełniania obowiązków prawnych 
ciążących na administratorze danych 
osobowych wynikających z przepisów 
prawa dla celów podatkowych i 
rachunkowych, 

W celu ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
w związku z prowadzeniem postępowań 
spornych, a także postępowań przed 
organami władzy publicznej oraz innych 
postępowań 

Podstawa prawna 

Art. 6 ust. 1 lit b. RODO – w zakresie przyznania 
nagród 
Art. 6 ust. 1 lit f. RODO – w zakresie organizacji 
konkursu 
Art. 9 ust. 2 lit. a – w zakresie prac konkursowych 
i wyłonienia zwycięzców 

 
Art. 9 ust. 2 lit. a, w zw. z art. 6 ust. 1 lit a RODO 

 

 
Wypełnianie obowiązków prawnych 
ciążących na administratorze 
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 

 
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów 
administratora danych osobowych 
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO 

 
 

IV. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: przedsiębiorcom świadczącym dla 

Administratora usługi księgowe, prawnicze, ubezpieczeniowe, informatyczne, administratorów 

obiektów, w których przewidziane będą atrakcje dla uczestników. Dane, których podstawą prawną do 

ich przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit a RODO, będą przetwarzane przez komitet konkursowy i 

publikowane w publikacji pokonkursowej w formie e-booka. 

V. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 

3 celów. 

VI. Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, 

przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym ma Pani/Pan: 
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1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne; 

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – 

w przypadku, gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, 

c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania, 

d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa; 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania. 

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu 

ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 

podstawy sprzeciwu; 

5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy: 

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub 

na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę 

6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła 

Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej 

cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

VII. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

VIII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Pani/Pana w 

konkursie. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem tejże możliwości. 


