
REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ "TAXI POMOC” 

§ 1 Definicje: 

1. Pacjent– osoba chorująca na szpiczaka plazmocytowego, leczona w ramach Programu 

lekowego:” Daratumumab w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem w leczeniu 

chorych na szpiczaka plazmocytowego”, będąca w posiadaniu ulotki „#taxipomoc”.  

2. Uczestnik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba nieposiadająca 

zdolności do czynności prawnych lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych. 

3. Placówka medyczna -podmiot (lub jego wyodrębniona część) świadczący usługi medyczne 

związane z procesem leczenia onkologicznego. 

4. Trasa przejazdu – trasa pomiędzy miejscem zamieszkania Pacjenta, a placówką medyczną. 

5. Akcja charytatywna "TAXI POMOC" (dalej "Akcja") - Akcja, której celem jest 

zorganizowanie Pacjentowi, za pośrednictwem korporacji taksówkowej, bezpłatnego 

 przejazdu do i z Placówki medycznej lub refundacja poniesionych przez Pacjenta kosztów 

własnych przejazdu do i z Placówki medycznej. 

6. Ulotka „#taxipomoc” (dalej „Ulotka”) - ulotka, którą Pacjent otrzymuje od lekarza 

prowadzącego w celu skorzystania z Akcji. 

7. Lekarz prowadzący – lekarz nadzorujący przebieg terapii onkologicznej Pacjenta. 

8. Organizator Akcji (dalej "Organizator") - Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec z siedzibą w 

Kowarach (58-530) przy ul. Borusiaka 9, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

numerem 0000080821, o numerze NIP 6112704761. 

9. Formularz - formularz zamieszczony na stronie internetowej www.fundacjacarita.pl, w którym 

Uczestnicy lub ich Przedstawiciele Ustawowi zamieszczają niezbędne dane osobowe 

Uczestników w celu wzięcia udziału w Akcji. 

10. Infolinia „TAXI POMOC” (dalej „Infolinia”) – numer telefonu Organizatora dedykowany do 

obsługi Akcji :+48 226022660. 

11. Regulamin (dalej „Regulamin”) - niniejszy Regulamin, który określa warunki uczestnictwa w 

Akcji. 

12. RODO - Rozporządzenie 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) 

13. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.196r. (Dz.U. z 2020r. poz.1740) zwana dalej” k.c”. 

 

§ 2 Postanowienia ogólne. 

1. Akcja rozpoczyna się w dniu 21.12.2020r. i trwa do odwołania. 

2. Akcja jest prowadzona na terenie całej Polski w ośrodkach hematoonkologicznych zajmujących 

się leczeniem chorób krwi i układu chłonnego. 

3. Akcja skierowana jest wyłącznie do Pacjentów chorujących na szpiczaka plazmocytowego, 

leczonych w ramach Programu lekowego:” Daratumumab w skojarzeniu z bortezomibem i 

deksametazonem w leczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego”, będących w posiadaniu 

Ulotki. 

4. Pacjent nie może przekazać otrzymanej Ulotki innym osobom. 

5. Pacjent może brać udział w Akcji wielokrotnie w okresie jej trwania. 

6. Trasa przejazdu w ramach Akcji TAXI POMOC nie może przekroczyć odległości 100km w 

jedną stronę. 

http://www.fundacjacarita.pl/


7. Refundacja kosztów przejazdu poniesionych przez Pacjenta odbywa się według stałej stawki 

wynoszącej 1zł 50gr/km. 

8. Warunkami technicznymi, które są niezbędne do wzięcia udziału w Akcji przez Uczestnika są: 

a) dostęp do sieci Internet, 

b) posiadanie telefonu komórkowego 

 

9. Regulamin dostępny jest na witrynie Akcji www.fundacjacarita.pl, (dalej „Witryna”) oraz w 

siedzibie Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec przy ul. Borusiaka 9, w Kowarach. 

 

§ 3 Zgłoszenie uczestnictwa. 

1. Przystąpienie do Akcji jest dobrowolne i oznacza zaakceptowanie Regulaminu w całości, w 

szczególności warunków. 

2. Zgłoszenia udziału w Akcji będą przyjmowane: 

-  za pośrednictwem Witryny, przez znajdujący się na niej dedykowany Formularz, w celu 

dokonania zgłoszenia należy wypełnić Formularz lub 

- poprzez Infolinię, w celu dokonania zgłoszenia należy skontaktować się z Infolinią i przekazać 

Pełnomocnikowi Organizatora wszystkie niezbędne dane do wypełnienia Formularza. 

3. W przypadku, gdy zgłoszenie zapotrzebowania na przejazd dotyczy tej samej trasy przejazdu 

nie ma potrzeby ponownego wypełniania Formularza, wystarczy kontakt telefoniczny z 

Infolinią. 

4. Weryfikacja zgłoszeń przy użyciu Formularza dokonywana jest przez Pełnomocników 

Organizatora w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00. 

5. W przypadku ubiegania się o bezpłatny przejazd Formularz powinien być wypełniony i 

przesłany do Organizatora co najmniej na 2 godziny przed planowanym czasem przejazdu.  

W przypadku przejazdu międzymiastowego Formularz powinien być wypełniony i przesłany 

do Organizatora co najmniej na 24 godziny przed planowanym czasem przejazdu. 

6. W przypadku ubiegania się o refundację przejazdu Formularz powinien być wypełniony i 

przesłany do Organizatora co najmniej na 24 godziny przed planowanym czasem przejazdu. 

7. Formularz zawiera wyłącznie dane niezbędne do dobrowolnego zapewnienia uczestnictwa w 

Akcji: 

a) następujące dane osobowe Uczestnika: 

• imię i nazwisko; 

• numer telefon komórkowego; 

• adres e-mail; 

• adres zamieszkania; 

• dane dotyczące zdrowia zawarte w Ulotce;  

b)  zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych Uczestnika o następującej treści:  

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w niniejszym 

formularzu w celu przeprowadzenia weryfikacji zgłoszenia Uczestnika do udziału w Akcji. 

Przyjmuje do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie 

przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem” 

oraz 

,,Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 

ust. 1 RODO, zamieszczonych w Ulotce załączonej do Formularza zgłoszeniowego, w celu 

przeprowadzenia weryfikacji, czy Uczestnik stanowi Pacjenta w rozumieniu § 1 ust 1 

Regulaminu. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. 
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Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem” 

           „Wyrażam zgodę na wysyłkę komunikacji marketingowej ze strony Fundacji Carita na podany  

przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu. (zgoda nieobowiązkowa) 

 

8. Do Formularza należy załączyć czytelny skan bądź zdjęcie Ulotki.  

9. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa poprzez Infolinię, czytelny skan bądź zdjęcie Ulotki 

należy wysłać na adres mailowy: taxipomoc@fundacjacarita.pl. 

10.  W przypadku niedołączenia Ulotki zgłoszenie nie będzie rozpatrywane. 

11. W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnych 

zgłoszenia dokonuje reprezentujący Uczestnika Przedstawiciel Ustawowy (rodzic lub opiekun 

prawny).  

 

§ 4 Zasady udziału w Akcji TAXI POMOC. 

1. Pełnomocnik Organizatora weryfikuje poprawność Zgłoszenia i sprawdza, czy Uczestnik 

stanowi Pacjenta w rozumieniu § 1 ust 1 Regulaminu. Weryfikacja zgłoszeń przy użyciu 

Formularza dokonywana jest przez Pełnomocników Organizatora w dni robocze od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00. 

2. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Pełnomocnik Organizatora przekaże 

Pacjentowi, przy użyciu numeru telefonu (sms) lub drogą elektroniczną (e-mail), w zależności 

od wybranego sposobu komunikacji przez Pacjenta:  

a. - informację o korporacji taksówkowej realizującej przewóz i jej danych kontaktowych 

b. - unikalny kod uprawniający do jednorazowego skorzystania z przejazdu  

3. Pacjent powinien skorzystać z przekazanego kodu w ciągu 7 dni od momentu jego otrzymania. 

Po tym czasie kod traci ważność. 

4. Jeśli w Formularzu Pacjent zaznaczy, że chciałby skorzystać również z kursu powrotnego, 

wówczas otrzyma dwa kody uprawniające do dwóch przejazdów. 

5. Trasa przejazdu nie może przekroczyć odległości 100km w jedną stronę. 

6. W przypadku zapotrzebowania na Usługę przejazdu międzymiastowego, po wypełnieniu przez 

Pacjenta Formularza, Pełnomocnik Organizatora w ciągu 2 dni roboczych dokona oceny 

szacunkowego kosztu przejazdu kontaktując się z partnerskimi firmami świadczącymi usługi 

taksówkarskie. Jeżeli koszt Usługi przekracza kwotę 300 zł, Pacjent zostanie poinformowany o 

możliwości refundacji kosztów podróży lub benzyny w wysokości do 300 zł, za przejazd w obie 

strony. 

7. Pacjent samodzielnie zamawia taksówkę przez infolinię, aplikację lub stronę www korporacji 

taksówkowej realizującej przewóz. 

8. W celu skorzystania przez Pacjenta z refundacji kosztu przejazdu, Pełnomocnik Organizatora 

po dokonaniu pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, wyśle na podany przez Pacjenta adres 

mailowy informację o konieczności dostarczenia faktury imiennej za paliwo wystawionej na 

nazwisko Pacjenta w dniu przejazdu. Po wykonanym przejeździe Pacjent zobowiązany jest 

dostarczyć skan lub czytelne zdjęcie faktury. 

9. Refundacja kosztów przejazdu poniesionych przez Pacjenta odbywa się według stałej stawki 

wynoszącej 1zł 50gr /km. Trasa przejazdu w ramach refundacji nie może przekroczyć 

odległości 100km w jedną stronę. 

10. Refundacja poniesionych kosztów przejazdu dokonywana jest w formie przelewu na numer 

konta bankowego podany przez Pacjenta, w ciągu 14 dni roboczych. 

11. Pacjent zobowiązany jest do przesłania oryginału faktury na adres Fundacji niezwłocznie po 

dokonaniu przejazdu jednak nie później niż w dniu odwołania Akcji. 
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12. W przypadku udziału w Akcji osób, które nie ukończyły 18 roku życia, zgłoszenia muszą być 

dokonane przez opiekuna prawnego Pacjenta.  

13. Przewóz do/z Placówki medycznej Pacjenta będącego osobą małoletnią 

poniżej 7 roku życia może się odbywać jedynie w towarzystwie osoby dorosłej. 

14. Pacjent jest zobowiązany do realizacji przejazdu pomiędzy adresami określonymi 

w Formularzu. Jeśli przejazd odbędzie się na innej trasie, Organizator ma prawo żądać od 

Pacjenta zwrotu poniesionych kosztów przejazdu. 

15. Pacjent nie może przekazywać udostępnionych mu kodów innym osobom. 

16. Pacjent może w każdej chwili odstąpić od skorzystania z zamówionego przejazdu bez 

podawania przyczyny. 

17. Pacjent może brać udział w Akcji TAXI POMOC wielokrotnie w okresie jej trwania. 

18. Organizator może odmówić prawa udziału w Akcji w przypadku naruszenia niniejszego 

Regulaminu przez Pacjenta. 

 

§ 5 Odpowiedzialność Organizatora i Pacjenta. 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przejazdu. 

2. Organizator nie udziela gwarancji prawidłowego przebiegu Akcji TAXI POMOC w całości albo 

w części. 

3. Organizator nie powierza wykonania przewozu osobie kierującej pojazdem taksówkowym w 

rozumieniu przepisu Art.429 i Art.430 k.c. 

4. Organizator nie jest prowadzącym na własny rachunek przedsiębiorstwa lub zakładu 

wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody w rozumieniu przepisu Art.435 k.c. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Pacjentów w trakcie 

korzystania z przejazdu. 

6. Pacjent ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu, 

przepisów obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną swoimi działaniami w serwisie 

internetowym administrowanym przez Fundację, w szczególności za podanie nieprawdziwych 

danych, ujawnienie informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz 

praw pokrewnych. 

 

§ 6 Ochrona danych osobowych 

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 RODO Organizator wskazuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec, z siedzibą 

przy ulicy Borusiaka 9, 58-530 Kowary. 

2. Wszelkie sprawy związane z danymi osobowymi możesz konsultować pod adresem 

mailowym kontakt@fundacjacarita.pl 

3. Dane osobowe Uczestników tj. imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, 

adres zamieszkania zostaną ujawnione następującym odbiorcom: Fundacja Carita Zarząd. 

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą jedynie na potrzeby związane z weryfikacją 

zgłoszenia udziału w Akcji.   

5. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest zgoda wyrażona w sposób elektroniczny przez 

Uczestnika lub jego Przedstawiciela Ustawowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz 

art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (dalej ,,Zgoda”). 

6. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Zgody przed jej cofnięciem 

7. Uczestnikowi lub jego Przedstawicielowi Ustawowemu przysługuje: 

a) prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Uczestnika, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  



b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

c) prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym 

się do odczytu maszynowego danych osobowych Uczestnika dostarczonych Administratorowi 

oraz prawo przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze 

strony Administratora 

8. Uczestnikowi lub jego Przedstawicielowi Ustawowemu przysługuje prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), co do 

przetwarzania danych osobowych Uczestnika. 

9. Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia 

udziału w Akcji TAXI POMOC. Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika 

będzie pominięcie przez Organizatora dokonanego Zgłoszenia udziału w Akcji. 

 

§ 7 Tryb zgłaszania nieprawidłowości. 

1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Akcji TAXI 

POMOC. 

2. Wszelkie zastrzeżenia co do działalności Organizatora, uwagi, sugestie oraz błędy Pacjent może 

zgłaszać drogą mailową na adres kontakt@fundacjacarita.pl. 

 

 § 8 Postanowienia końcowe. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu po uprzednim opublikowaniu jego  

               treści na Witrynie. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną oraz k.c. 

3. W przypadku zarejestrowania działań Pacjenta lub innego podmiotu niezgodnych 

z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do skierowania sprawy na drogę prawną 

             i dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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