REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH ORAZ POMOCY
SPOŁECZNEJ
Ustalony na podstawie zapisu § 5 ust. 3 Statutu Fundacji Śnieżki Twoja Szansa Uchwałą Zarządu
Fundacji z dnia 1 sierpnia 2018 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pomocy w sprawach indywidualnych oraz pomocy
społecznej na rzecz osób i rodzin.
2. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
a) ubóstwa,
b) niepełnosprawności,
c) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
d) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.
3. Fundacja, w ramach świadczonej pomocy, na wniosek Beneficjenta, może udzielić mu wsparcia
finansowego w postaci sfinansowania lub częściowego dofinansowania kosztów związanych
z leczeniem i/lub rehabilitacją (m.in. zakup leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, zabiegów
i turnusów rehabilitacyjnych, kosztów związanych z dojazdem i pobytem w szpitalu, dostosowanie
mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej), a także kosztów związanych z utrzymaniem –
odzież, podręczniki, środki czystości itd.).
4. Beneficjentem może zostać osoba fizyczna, która występuje z wnioskiem o pomoc finansową
w związku ze swoją chorobą i/lub niepełnosprawnością. W imieniu osoby nieposiadającej pełnej
zdolności do czynności prawnych z takim wnioskiem może wystąpić wyłącznie jej opiekun prawny.
5. Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają osoby nieposiadające subkonta w innych Fundacjach.
6. Występowanie jednej z okoliczności określonych w ust. 2 powyżej jest wraz z kryterium dochodowym
warunkiem nabycia prawa do ubiegania się o wsparcie w ramach pomocy społecznej. Prawo do
uzyskania świadczeń w ramach pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości płacy minimalnej
ogłaszanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w roku złożenia wniosku.
7. Świadczenia z zakresu pomocy społecznej mogą być udzielane osobom i rodzinom, których dochód
na osobę w rodzinie przekracza kwotę wskazaną w punkcie 6, o ile kwota uzasadnionych wydatków
jakie miesięcznie ponosi osoba lub rodzina przekracza kwotę dochodu lub w sytuacji, kiedy kwota
uzasadnionych wydatków nie przekracza kwoty dochodów, ale różnica pomiędzy dochodem a tymi
wydatkami jest zbyt mała, by zaspokoić elementarne potrzeby.
8. Niezależnie od zapisów określonych w pkt. 1-7 powyżej warunkiem przyznania pomocy jest:
a) przedłożenie prawidłowo uzupełnionych dokumentów, opisanych w części II niniejszego
Regulaminu;
b) podpisanie z Fundacją Porozumienia (wzór dostępny w dokumentach do pobrania na stronie
internetowej Fundacji: www.twojaszansa.org.pl;

c) wyrażenie zgody na umieszczenie wizerunku Beneficjenta lub podopiecznego (wzór dostępny
w dokumentach do pobrania na stronie internetowej Fundacji: www.twojaszansa.org.pl) oraz
przygotowanego przez niego opisu jego sytuacji zdrowotnej na stronie internetowej Fundacji
w celu umożliwienia zbiórki środków.
II. ZASADY SKŁADANIA PODAŃ I WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY
9. Zarząd Fundacji rozpatruje wyłącznie wnioski kierowane drogą pisemną oraz zawierające komplet
wymaganych dokumentów.
10. Za komplet dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc uznaje się:
a) Podanie z prośbą o pomoc, które zawiera opis sytuacji materialno-bytowej rodziny, opis choroby,
koszty związane z leczeniem oraz wskazanie jakiej pomocy oczekuje się od Fundacji. Podanie
powinno być podpisane własnoręcznie oraz zawierać telefon kontaktowy, oraz numer konta
bankowego Beneficjenta bądź opiekuna prawnego Beneficjenta.
b) Orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokumentację medyczną potwierdzającą chorobę (mogą
być kserokopie).
c) Potwierdzony średni dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w miesiącu.
Dochód ten oblicza się dodając dochody brutto z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie
oświadczenia wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i dzieląc
tę sumę przez liczbę takich osób. Należy uwzględnić wszystkie źródła dochodów czyli:
wynagrodzenia za pracę, zasiłki rodzinne, emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, alimenty,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z gospodarstwa
rolnego, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, stałe zasiłki z pomocy społecznej.
d) Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok podatkowy. W przypadku,
gdy choroba dotyczy dziecka, należy przedstawić zaświadczenie obydwojga rodziców.
W sytuacji, gdy rodzice są rozwiedzeni, wymagane jest również postanowienie sądowe
i zaświadczenie o pobieranych alimentach.
e) Wypełnione i podpisane oświadczenia: o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(dotyczy podań zawierających informacje o stanie zdrowia), o zgodności danych osobowych oraz
wykaz dochodów. Wzory do pobrania ze strony internetowej Fundacji: www.twojaszansa.org.pl.
f) W przypadkach gdy dany cel jest dofinansowany z innych źródeł (inna Fundacja, NFZ, PCPR,
PEFRON itp.) prosimy o dołączenie informacji o dodatkowych źródłach i wysokości
dofinansowania.
g) Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz informację o przetwarzaniu
danych osobowych. Wzory do pobrania ze strony internetowej Fundacji: www.twojaszansa.org.pl.
11. Na prośbę Fundacji składający wniosek zobowiązany jest do przedłożenia dodatkowych
dokumentów potwierdzających zasadność ubiegania się o pomoc.
a) Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego – zaświadczenie kwalifikujące dziecko na turnus
rehabilitacyjny z informacją o jego terminie i kosztach.
b) Dofinansowanie rehabilitacji indywidualnej – zaświadczenie od lekarza potwierdzające potrzebę
rehabilitacji indywidualnej oraz ilości zabiegów w tygodniu.
c) Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego – zaświadczenie od lekarza
o konieczności zakupu sprzętu, wstępny kosztorys, faktura proforma.

12. Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych dokumentów oraz prawo do
osobistego kontaktu z osobą zwracającą się z wnioskiem o pomoc (w miejscu zamieszkania lub
w siedzibie Fundacji), a także prawo do zweryfikowania warunków bytowo-mieszkaniowych.

III. ZASADY UDZIELANIA POMOCY
13. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku w sytuacjach wymienionych w pkt. 9 Regulaminu,
Fundacja zastrzega sobie prawo do przelania środków pieniężnych na podstawie wystawionej na
Fundację faktury VAT na konto wystawcy faktury. Fundacja pokrywa należności wynikające
z faktury wyłącznie do kwoty ustalonej wcześniej z Beneficjentem. W przypadku udostępnienia
Beneficjentowi konta do wpłat, Fundacja pokrywa należności wynikające z faktury wyłącznie do
wysokości środków zgromadzonych przez Beneficjenta na udostępnione konto Fundacji.
14. W przypadku pozostałych pozytywnie rozpatrzonych wniosków, środki przekazywane będą przez
Fundację po uprzednim przedstawieniu przez Beneficjenta dokumentów potwierdzających
poniesienie wydatków (faktury VAT, rachunki). Rachunki, faktury VAT i inne dowody
potwierdzające poniesione koszty mogą być refundowane przez Fundację tylko wówczas, gdy na
odwrocie są podpisane i opisane przez Beneficjenta co do celowości poniesionych kosztów i nie
budzą wątpliwości pod względem rzetelności i celowości wydatkowania. Ponadto w przypadku
wydatkowania kwot na koszty dojazdu do szpitala lub innej placówki leczniczej czy rehabilitacyjnej,
Beneficjent zobowiązany jest dodatkowo przedstawić zaświadczenie ze szpitala lub placówki
potwierdzające pobyt w szpitalu lub placówce.
15. Przekazanie środków na rzecz Beneficjenta nastąpi w kwocie nie wyższej niż wartość
przedstawionych faktur lub rachunków wyszczególnionych w formularzu „zestawienie kosztów”, na
rachunek bankowy Beneficjenta. W przypadku udostępnienia Beneficjentowi konta do wpłat,
przekazanie środków przez Fundację na rzecz Beneficjenta nastąpi wyłącznie do wysokości
środków zgromadzonych przez Beneficjenta na udostępnione konto Fundacji.
16. W ramach świadczonej pomocy Fundacja może udostępnić Beneficjentowi rachunek bankowy
(subkonto), na który wpływać będą środki od darczyńców przeznaczone dla Beneficjenta. Fundacja
nie pobiera opłat ani prowizji od zebranych środków.
17. W szczególnych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielenia pomocy w innej formie
oraz na zmienionych zasadach, ustalonych na posiedzeniu Zarządu.
18. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmówienia pomocy, mimo że z wniosku ubiegającego się
o wsparcie wynika, że zostały spełnione wszelkie warunki określone przez Statut i Regulamin
Fundacji.
19. Wnioskodawca jest zobowiązany do natychmiastowego pisemnego powiadomienia Zarządu
Fundacji jeśli jego sytuacja finansowa ulegnie zmianie.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Beneficjentów i podopiecznych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Śnieżki Twoja Szansa siedziba Fundacji: 39-207
Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej Fundacja Śnieżki Twoja Szansa lub Fundacja).
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa w celu rozpatrzenia wniosku
o udzielenie pomocy oraz w celu świadczenia pomocy – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia
złożonego wniosku o udzielenie pomocy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we
wskazanych powyżej celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest
rozpatrzenie wniosku o udzielnie pomocy. W przypadku, gdy w kierowanym do Fundacji Śnieżki Twoja
Szansa wniosku o udzielenie pomocy wystąpiły dane dotyczące zdrowia (art. 9 ust. 1 RODO), podstawą
prawną przetwarzania tej kategorii danych osobowych w celach działalności statutowej Fundacji Śnieżki
Twoja Szansa jest art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – udzielona zgoda. W przypadku, gdy w kierowanym do
Fundacji Śnieżki Twoja Szansa wniosku o udzielenie pomocy wystąpiły dane dotyczące zdrowia
dziecka, osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub ubezwłasnowolnionej całkowicie podstawą
przetwarzania danych osobowych takich osób jest art. 9 ust. 1 lit. a) – zgoda wyrażona lub
zaaprobowana przez osobę sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę ustawową.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa w celu wykonywania zawartej
umowy/porozumienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. d) RODO – w sytuacji,
gdy wykonywanie umowy/porozumienia będzie się wiązało przetwarzaniem danych dotyczących
zdrowia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia dokumentacji
podatkowej oraz ksiąg rachunkowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w szczególności w związku z art.
74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.
Przetwarzanie danych osobowych poprzez publikowanie danych osobowych, w tym wizerunku
w mediach, publikacjach Fundacji Śnieżki Twoja Szansa, prezentowanie danych, w tym wizerunku
Podopiecznych na stronach internetowych lub reklamach Fundacji będzie prowadzone w oparciu
o odrębną zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 1 lit. a) RODO.
Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie
uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie roszczeń lub obrona praw Fundacji
Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy
oraz w celu świadczenia pomocy – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku
o pomoc. Udzielona zgoda może zostać cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Fundacji Śnieżki Twoja Szansa będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym
powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka
S.A. Ponadto Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie udostępniać dane osobowe innym
odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
Jak długo będziemy przetwarzać dane?
W przypadku przyznania pomocy oraz zawarcia umowy/porozumienia, dane osobowe będą
przetwarzane przez okres pięciu lat od rozwiązania lub wygaśnięcia porozumienia. Dane osobowe
przetwarzane w celu udzielania przez Fundację świadczeń oraz prowadzenia rozliczeń będą
przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o rachunkowości
i przepisów karnych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane
do momentu jej odwołania. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe
przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń.
W pozostałych przypadkach, dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej jak przez rok, od momentu
Twojego ostatniego kontaktu z prośbą o pomoc.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu;
•

sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
•

przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli osoba której dane osobowe są przetwarzane, uzna że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z prawem, osoba taka może wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).
Kontakt
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje, związane z ochroną danych osobowych lub chcą
Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy się z nami skontaktować:
Inspektor Ochrony Danych:
Tel: +48 14 699 72 60,
E-mail: fundacja@twojaszansa.org.pl
Fundacja Śnieżki Twoja Szansa
Siedziba Fundacji:
ul. Dębicka 44
39-207 Brzeźnica

