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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PILOTAŻOWYM „Podpaski w szkole dla 
każdej dziewczyny”  

 
z dnia 20 czerwca 2021 r. 

 
 
1. Wstęp 
 

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki organizatora oraz 
uczestników programu pilotażowego pt. „Podpaski w szkole dla każdej 
dziewczyny” („Program”), zasady realizacji Programu i warunki uczestnictwa w 
Programie. 

2. Zasady Programu 
 
2.1. Pomysłodawcą, organizatorem i koordynatorem Programu 

jest Kulczyk Foundation, fundacja założona i działająca pod prawem polskim, z 
siedzibą przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000471002 („Kulczyk Foundation”). 

2.2. Partnerem Programu jest Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Łodzi przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 109, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia, XX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000048967 („Rossmann”). 

2.3. Celem Programu jest przeciwdziałanie problemowi ubóstwa i wykluczenia 
menstruacyjnego w Polsce poprzez zwiększenie dostępu do środków higieny 
menstruacyjnej oraz wiedzy nt. menstruacji i dojrzewania w szkołach publicznych 
na terenie Polski. 

2.4. Cel Programu realizowany będzie poprzez przekazanie placówkom szkolnym 
(„Placówki”), uczestniczącym w Programie, darowizny rzeczowej w postaci 
produktów z zakresu higieny menstruacyjnej – podpasek, dostarczonych przez 
partnera programu, sieć drogerii Rossmann oraz przeprowadzenie programu 
edukacyjnego na temat menstruacji przygotowanego przez Kulczyk Foundation. 

2.5. Liczba i wartość poszczególnych przedmiotów darowizny ustalana będzie w 
drodze umów darowizny zawieranych indywidualnie przez Kulczyk Foundation z 
poszczególnymi Placówkami zakwalifikowanymi do udziału w Programie zgodnie 
z procedurą opisaną w pkt. 3 Regulaminu. Umowy darowizny zawierać będą 
również postanowienia dotyczące możliwość odstąpienia od umowy przez każdą 
ze stron w wypadkach przewidzianych w umowie. 

2.6. Wydanie przedmiotów darowizn poszczególnym Placówkom nastąpi bezpośrednio 
z magazynów Rossmann na rzecz poszczególnych Placówek w terminach i na 
zasadach określonych w umowach darowizny, o których mowa w pkt 2.5 
Regulaminu, przy czym dla każdej Placówki przewiduje się jeden transport 
przedmiotów darowizny do danej Placówki w ciągu roku szkolnego.  

2.7. Przekazane Placówkom środki higieny menstruacyjnej (podpaski) mają stanowić 
awaryjne zabezpieczenie dla menstruujących dziewczynek w czasie ich 
przebywania na terenie Placówki. 

2.8. Program realizowany będzie w trakcie trwania roku szkolnego 2021/2022, tj. od 1 
września 2021 do 30 czerwca 2022 roku. 
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3. Zasady uczestnictwa 
3.1. Placówki zamierzające wziąć udział w Programie powinny wypełnić deklarację 

chęci uczestnictwa w Programie poprzez formularz online, dostępny pod adresem: 
https://podpaskiwszkole.webankieta.pl nie później niż do dnia 6 lipca 2021 r. do 
godz.23:59. O zachowaniu ww. terminu decyduje data (godzina, minuta, sekunda) 
zarejestrowania poprawnie wypełnionego formularza na ww. serwerze. 

3.2. Formularz online, o którym mowa w pkt. 3.1 Regulaminu, powinien zawierać w 
szczególności:  
3.2.1. pełne dane i adres Placówki; 
3.2.2. dane koordynatora Programu z ramienia Placówki wraz z numerem 

telefonu i adresem e-mail; 
3.2.3. średnią dzienną liczbę uczennic Placówek, o których objęcie Programem 

wnioskuje Placówka; 
3.2.4. oświadczenie o treści „w imieniu reprezentowanej przeze mnie Placówki 

oświadczam, że Placówka zapoznała się z Regulaminem programu 
„Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny” z dnia 20 czerwca 2021 r. i 
akceptuje jego treść”; 

3.2.5. oświadczenie o treści „oświadczam, że zapoznałam/em się z polityką 
prywatności Kulczyk Foundation załączoną do Regulaminu projektu 
„Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny” z dnia 20 czerwca 2021 r. oraz 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kulczyk 
Foundation w celu rozpatrzenia składanej przez mnie w imieniu Placówki 
deklaracji chęci udziału w projekcie”; 

3.2.6. dodatkowo – po uzupełnieniu formularza i wstępnym zakwalifikowaniu 
Placówki do Programu – w celu zapewnienia poprawnej identyfikacji osoby 
składającej formularz, Kulczyk Foundation może wezwać Placówkę do 
przedłożenia dokumentu obejmującego podpis osoby należycie 
upoważnionej do reprezentowania Placówki wraz z załączeniem kopii 
dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentacji; w przypadku 
osób upoważnionych do reprezentacji Placówki zgodnie z zasadami 
reprezentacji ujawnionymi we właściwym rejestrze wystarczające jest 
wskazanie numeru wpisu Placówki do właściwego rejestru; przedłożenie 
ww. dokumentów wymagane będzie najpóźniej z chwilą zawierania umowy 
darowizny, o której mowa w pkt. 2.5 z Placówką. 

3.3. Decyzję o zakwalifikowaniu Placówki do udziału w Programie podejmuje 
jednostronnie Kulczyk Foundation w oparciu o: analizę poprawności deklaracji, o 
której mowa w pkt. 3.1 Regulaminu, kolejność składania formularzy, rozumianą 
jako data (godzina, minuta, sekunda) zarejestrowania formularza na serwerze. Z 
każdego województwa na terenie Polski zostaną zakwalifikowane do udziału w 
Programie pilotażowym „Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny” maksymalnie 
4 szkoły (dwie szkoły podstawowe i dwie szkoły ponadpodstawowe). 

3.4. Kulczyk Foundation powiadomi Placówki, które złożyły deklarację, o której mowa 
w pkt. 3.1 Regulaminu, nie później niż do dnia 20.07.2021 r. o zakwalifikowaniu 
Placówki do udziału w Programie.  

3.5. Placówki, które nie zakwalifikują się do udziału w Programie, zostaną umieszczone 
na liście rezerwowej. W przypadku, gdy Placówka zakwalifikowana do Programu 
zrezygnuje z udziału w Programie przed podpisaniem umowy darowizny lub nie 
podpisze z Kulczyk Foundation obowiązkowej umowy darowizny, o której mowa w 
pkt. 2.5 Regulaminu, wówczas zostanie ona wykluczona z Programu, a jej miejsce 
w Programie zajmie kolejna Placówka z listy rezerwowej, wg zasad z punktu 3.3. 
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niniejszego regulaminu, chyba że Kulczyk Foundation podejmie decyzje o 
nieuzupełnianiu liczby Placówek uczestniczących w Programie. 

3.6. W terminie 30 dni od dnia zakwalifikowania Placówki do udziału w Programie, 
Placówka zobowiązana jest do zawarcia umowy darowizny, o której mowa w pkt. 
2.5 Regulaminu, określającej prawa i obowiązki stron, liczbę i wartość 
przedmiotów darowizny oraz termin ich dostarczenia do Placówki.  

3.7. Zawarcie umowy darowizny, o której mowa w pkt. 2.5 Regulaminu, przez Placówkę 
zakwalifikowaną do udziału w Programie zgodnie z pkt. 3.3., warunkuje realizację 
Programu w Placówce i wydanie przedmiotu darowizny. W przypadku odmowy 
zawarcia umowy darowizny, Placówka zostaje wyłączona z udziału w Programie i 
nie przysługują jej z tego tytułu żadne roszczenia do organizatora. 

4. Obowiązki Placówek uczestniczących w Programie 
4.1. Każda z Placówek zakwalifikowanych do udziału w Programie zgodnie z pkt. 3.3 

Regulaminu zobowiązana jest do: 
4.1.1. zapewnienia odpowiednich pomieszczeń na terenie Placówki celem 

należytego przechowywania przedmiotów darowizny z chwilą ich 
przekazania Placówce zgodnie z pkt. 2.6 Regulaminu; 

4.1.2. wyznaczenia koordynatora z ramienia Placówki posiadającego 
uprawnienia pedagoga, który będzie nadzorował realizację Programu w 
poszczególnej Placówce; 

4.1.3. nieodpłatnej dystrybucji otrzymanych produktów z zakresu higieny 
menstruacyjnej w toaletach znajdujących się na terenie Placówki przez cały 
rok szkolny 2021/2022; 

4.1.4. zaangażowania w program wolontariatu uczniowskiego, tak aby 
przynajmniej jedna uczennica okresowo kontrolowała dostępność 
produktów z zakresu higieny menstruacyjnej w toaletach na terenie 
Placówki, a w razie potrzeby – je uzupełniała. Uczennica/-e dedykowana 
do tego zadania będzie/będą współpracować z pedagogiem nadzorującym 
Program w danej Placówce. Uczennica/e, która/e zaangażuje/ą się w 
Program przez cały rok szkolny, otrzyma/-ją zaświadczenie o odbyciu 
wolontariatu na rzecz Kulczyk Foundation; 

4.1.5. zapewnienia przeprowadzenia lekcji nt. menstruacji dla wszystkich 
uczennic i uczniów Placówki:  

a) w przypadku szkół podstawowych – dla wszystkich uczniów, 
z wyłączeniem uczniów klas I-III (od IV klasy wzwyż),  

b) w przypadku szkół ponadpodstawowych (liceum 
ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła I 
stopnia) – dla wszystkich uczniów.  

Lekcje, o których mowa powyżej, powinny się odbyć min. raz w semestrze i 
mogą być przeprowadzane jako segmenty w ramach godzin wychowawczych 
lub „Wychowania do życia w rodzinie” (WDŻ). Lekcje z zakresu menstruacji 
powinny odbywać się m.in. na podstawie materiałów edukacyjnych, które 
Kulczyk Foundation dostarczy każdej Placówce w wersji elektronicznej na 
adres koordynatora wskazanego przez Placówkę w czasie trwania Programu w 
Placówce; 

4.1.6. Zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o udziale w 
Programie oraz informacji na temat Programu, które Kulczyk Foundation 
przekaże Placówce. 
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4.2. Każda z Placówek zakwalifikowanych do udziału w Programie zgodnie z pkt. 3.3 
Regulaminu zobowiązana jest ponadto do przygotowywania i przekazywania 
Kulczyk Foundation okresowych sprawozdań oraz sprawozdania końcowego z 
realizacji Programu w Placówce w formie: 
4.2.1. raportów liczbowych nt. zużycia podpasek w Placówce w danym miesiącu, 

oraz 
4.2.2. opisowych raportów merytorycznych z przeprowadzonych lekcji z zakresu 

menstruacji, wskazujących w szczególności liczbę uczniów/uczennic 
biorących w nich udział - raz w ciągu semestru szkolnego, 

4.2.3. a w przypadku sprawozdania końcowego – sprawozdania zawierającego 
dane wskazane w lit. a) i b) powyżej przez cały okres realizacji Programu 
w Placówce.  

Ww. sprawozdania i raporty powinny nie obejmować danych osobowych uczniów i 
powinny być przekazywane przez Placówkę do Kulczyk Foundation w formie 
wypełnienia ankiety online w terminach maksymalnie 5 dni od zakończenia danego 
miesiąca/semestru/roku szkolnego. 

4.3. Wraz z przystąpieniem do Programu każda z Placówek wyraża ponadto zgodę 
na: 
4.3.1. przeprowadzenie przez osoby wskazane przez Kulczyk Foundation ankiet 

nt. świadomości menstruacyjnej wśród uczniów i nauczycieli w Placówce 
dwukrotnie w trakcie realizacji Programu – odpowiednio na początku i na 
końcu Programu; 

4.3.2. prezentowanie wyników ww. ankiety oraz sprawozdań, o których mowa w 
pkt. 4.2 Regulaminu na stronach internetowych i w mediach 
społecznościowych Programu lub Kulczyk Foundation, w każdym 
przypadku bez podawania danych osobowych dzieci, a z wykorzystaniem 
jedynie zanonimizowanych danych; 

4.3.3. okresowe wizytacje upoważnionych przedstawicieli Kulczyk Foundation w 
Placówce w terminie uprzednio uzgodnionym przez strony w celu kontroli 
realizacji Programu w Placówce. 

4.4. Wraz z przystąpieniem do Programu każda z Placówek wyraża ponadto zgodę na 
realizowanie przez Kulczyk Foundation materiałów audiowizualnych i 
fotograficznych w Placówce dotyczących Programu jako materiałów promocyjnych 
Kulczyk Foundation oraz Programu. Przed zgłoszeniem ww. prac przez Kulczyk 
Foundation, Placówka zobowiązuje się do pozyskania we współpracy z Kulczyk 
Foundation odpowiednich zgód wizerunkowych osób uczestniczących w ww. 
materiałach na wszystkich znanych w momencie udzielania zgody polach 
eksploatacji.  

4.5. Placówka zapewnia, że uzyska zgodę, jeśli jest to wymagane przez regulamin 
Placówki,  na przystąpienie do programu od Rady Rodziców, najpóźniej do dnia 
podpisania umowy darowizny z Kulczyk Foundation, o której mowa w pkt. 2.5 
Regulaminu. 

 
 
 
5. Pozostałe postanowienia 

5.1. W przypadku niewykonywania przez Placówkę zobowiązań opisanych w pkt. 4 
Regulaminu, lub innych zobowiązań określonych w umowie darowizny, o której 
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mowa w pkt. 2.5 Regulaminu, Kulczyk Foundation uprawniona jest do wezwania 
Placówki do zaprzestania naruszeń i wezwania do wykonania przez Placówkę jej 
zobowiązania w terminie wyznaczonym przez Kulczyk Foundation, nie dłuższym 
niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się przez Placówkę do 
wezwania może stanowić podstawę do odstąpienia przez Kulczyk Foundation od 
umowy darowizny. Skutki odstąpienia regulować będzie umowa darowizny. 

5.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Projektu jest 
Kulczyk Foundation, fundacja założona i działająca pod prawem polskim, z 
siedzibą przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000471002. We wszystkich sprawach związanych 
z ochroną przekazywanych danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z ich przetwarzaniem mogą Państwo kontaktować się z inspektorem 
ochrony danych osobowych Kulczyk Foundation – poprzez adres e–mail: 
iod@kulczykfoundation.org.pl, jak również pocztą tradycyjną na adres Kulczyk 
Foundation.  

5.3. Polityka prywatności Kulczyk Foundation stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

5.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a umową darowizny, o 
której mowa w pkt. 2.5 Regulaminu, pierwszeństwo będą miały postanowienia 
umowy darowizny. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu programu „Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny” z dnia 20 
czerwca 2021 r. – Polityka prywatności Kulczyk Foundation 

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych 
przez Kulczyk Foundation z siedzibą w Warszawie (ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa) 
(„Kulczyk Foundation”) w związku z realizacją programu („Program”) opisanego w 
regulaminie z dnia 20 czerwca 2021 r. („Regulamin”) oraz wykonaniem umów darowizny 
zawieranych z placówkami zakwalifikowanymi do udziału w Programie („Placówki”) w toku 
realizacji Programu.  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kulczyk Foundation. W sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celu realizacji praw związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Kulczyk Foundation pod 
adresem: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa oraz z Inspektorem Ochrony Danych 
powołanym przez Kulczyk Foundation pod adresem: iod@kulczykfoundation.org.pl. 

W związku ze zgłoszeniem Placówki do udziału w Programie Kulczyk Foundation przetwarzać 
będzie wyłącznie dane, które sami Państwo nam udostępnią. Podstawą prawną jest zgoda, 
wyrażona przez Państwa poprzez dobrowolny kontakt z Kulczyk Foundation (tj. zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit. a) i lit. d) RODO). 

Ponadto, podane dane osobowe mogą być przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na 
podstawie prawnie uzasadnionych interesów Kulczyk Foundation, w rozumieniu art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO, którymi są: 

- przechowywanie dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności 
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),  

- dochodzenie ewentualnych roszczeń bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 
Dane osobowe przetwarzane przez Kulczyk Foundation. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny na udzielenie Państwu odpowiedzi 
oraz w związku z Państwa udziałem w Programie – na czas niezbędny do realizacji Programu. 

Odbiorcami danych osobowych, którym Kulczyk Foundation udostępnia lub powierza dane 
osobowe, mogą być podmioty świadczące na rzecz Kluczyk Foundation usługi doradcze, 
administracyjne, księgowe oraz obsługa IT. 

Osobom, których dane przetwarzane są w związku z zawarciem i wykonaniem umowy o 
współpracy, przysługują następujące prawa:  

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania 
potwierdzenia czy Kluczyk Foundation przetwarza dane oraz informacji dotyczących 
takiego przetwarzania;  

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Kluczyk 
Foundation są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo żądania od Kluczyk Foundation usunięcia danych;  

d) prawo żądania od Kluczyk Foundation ograniczenia przetwarzania danych; 
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e) prawo do przenoszenia danych, czyli, w określonych okolicznościach, prawo do 
otrzymania dostarczonych Kluczyk Foundation net danych osobowych oraz przesłania 
ich innemu administratorowi;  

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie 
uzasadnionego interesu Kluczyk Foundation lub wobec przetwarzania w celu 
marketingu bezpośredniego;  

g) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu 
nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze 
względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze 
względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. 

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski 
Obszar Gospodarczy). 

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
podlegały profilowaniu. 
 


