
Regulamin Bicia Rekordu w Pierwszej Pomocy. 

1. Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy (dalej zwane „Wydarzeniem”) odbywa się 16.10.2019 od godziny 
12:00 do godziny 12:30. 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (dalej zwana 
„Organizatorem”). 

3. Wydarzenie ma charakter otwarty, co oznacza, że może w nim wziąć udział każdy, kto zarejestruje 

się na stronie: 

http://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/rekord/zglos-sie 

Osoba taka zwana jest dalej „Współorganizatorem”. 

4. Po Wydarzeniu Współorganizator jest zobowiązany potwierdzić liczbę fantomów oraz liczbę 

uczestników biorących udział w Wydarzeniu wypełniając stosowny formularz: 

http://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/rekord/potwierdzenie-udzialu-w-rekordzie 

oraz zamieścić Film (krótki filmik z wydarzenia – do 5 minut) lub galerię zdjęć na stronie 

Współorganizatora lub w serwisie YouTube lub innej przestrzeni internetowej i wpisać link do 
filmu/galerii w w.w. formularzu w terminie nie późniejszym niż pięć dni roboczych od daty 

Wydarzenia (tj. 23.10.2019). Film/zdjęcia powinny obrazować w czytelny sposób przebieg Wydarzenia. 

5. Dla Współorganizatorów, którzy rozliczą się w regulaminowym terminie przewidziana jest możliwość 
wylosowania nagrody rzeczowej w postaci fantoma LittleAnne. Przewidujemy losowanie 20 fantomów 

dla 20 Współorganizatorów (związanych z profilaktyką zdrowia, edukacji i nauki pierwszej pomocy; 
wylosowany Współorganizator niespełniający tych kryteriów może wskazać wybrany przez siebie 

podmiot spełniający powyższe kryteria). Losowanie odbędzie się w terminie 24.10.2019 na Facebook’u 
Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”. 

6. W przypadku, gdy liczba stanowisk (fantomów) jest mniejsza niż liczba uczestników biorących udział  

w Wydarzeniu, dopuszczalne jest zmienianie się tych osób na stanowisku. Ważne, aby resuscytacja 
krążeniowo – oddechowa (cykl RKO – 30 uciśnięć i 2 wdechy ratownicze) była nieprzerwanie 
prowadzona na danym stanowisku przez cały czas trwania Wydarzenia.  

7. Każdy uczestnik biorący udział w Wydarzeniu powinien posiadać możliwość przećwiczenia swoich 
umiejętności na manekinie ćwiczeniowym (fantomie) wykonując minimum 2 cykle RKO. 

8. Udział w Wydarzeniu (prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej) możliwy jest JEDYNIE 
na przeznaczonych do tego celu fantomach! 

9. Organizator nie zapewnia Współorganizatorom sprzętu potrzebnego do udziału w Wydarzeniu 
(fantomy,  środki do dezynfekcji, itp.) poza wybranymi przez Organizatora podmiotami. 

10. Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuje, iż: 

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14. 

2) W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP 

prosimy pisać na adres mailowy ochronadanych@wosp.org.pl. 
3) Przetwarzanie danych: 

a. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie przystąpienia przez Ciebie do 
organizowanego przez Fundację WOŚP „Bicia Rekordu w Pierwszej Pomocy” i bieżącej 

komunikacji związanej z tym wydarzeniem (Art. 6 ust 1 pkt. b RODO) – dane przetwarzać 
będziemy do kolejnej edycji „Bicia Rekordu w Pierwszej Pomocy” (12 miesięcy), wtedy 
skontaktujemy się ze wszystkimi uczestnikami poprzedniej edycji i zaprosimy ich do udziału, 
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dane osób niezainteresowanych kolejną edycją zostaną usunięte z bazy dotyczącej Bicia 
Rekordu oraz naszej strony. 

b. W przypadku otrzymania nagrody o której mowa w regulaminie, dane przetwarzać będziemy  
w celu realizacji obowiązków ustawowych (Art. 6 ust 1 pkt. c RODO) - czas przetwarzania 
wynikający z odpowiednich ustaw (np. Ustawy o rachunkowości i innych dot. Podatków). 

4) Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP w zakresie 
świadczonych przez nich usług w tym IT, kurierskich, pocztowych, prawnych, hostingu poczty, 

zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.  
Dane podane w sekcji „Dane kontaktowe do publicznej wiadomości” zostaną opublikowane na 

naszej stronie.  
5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej. 

6) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy 
uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w Biciu Rekordu. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału 

w wydarzeniu. 
9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.  

11. Współorganizator wyraża zgodę na opublikowanie danych wpisanych w formularzu 

zgłoszeniowym w sekcji „Dane kontaktowe do publicznej wiadomości” na stronie internetowej WOŚP 

dotyczącej bicia Rekordu. 

12. W przypadku braku możliwości organizacji Wydarzenia Współorganizator musi zgłosić rezygnację 
mailowo (rekord@wosp.org.pl ). 
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