
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „MAPA DOSTĘPNOŚCI” 

 

§1 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady uczestnictwa w projekcie „Mapa Dostępności” 

realizowanym przez Fundację Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Michała Kajki 80/82/1, zwanym dalej „projektem”. 

2. W projekcie mogą wziąć udział specjaliści prowadzący indywidualną praktykę w dziedzinie: 

ginekologii, położnictwa, seksuologii, fizjoterapii, urologii, uroginekologii, psychologii i 

psychoterapii, oraz placówki medyczne świadczące ww. usługi, zwani dalej „uczestnikami”. 

3. Projekt ma charakter ogólnopolski, co oznacza, że uczestnicy mogą wziąć w nim udział 

niezależnie od miejsca prowadzenia praktyki. 

4. Projekt ma charakter bezterminowy.   

5. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie rozumiane jako przesłanie formularza 

zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 

 

§2 

Cele i założenia projektu 

1. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do opieki medycznej osobom z niepełnosprawnością 

ruchową i sensoryczną. 

2. Ww. cel realizowany jest poprzez stworzenie i rozwijanie ogólnopolskiej wyszukiwarki 

internetowej obejmującej specjalistów posiadających doświadczenie w pracy z osobami z ww. 

niepełnosprawnościami i placówki medyczne dostosowane do potrzeb osób z ww. rodzajami 

niepełnosprawności, świadczących usługi medyczne w dziedzinie: ginekologii, położnictwa, 

seksuologii, fizjoterapii, urologii, uroginekologii, psychologii i psychoterapii. 

3. Wyszukiwarka, o której mowa w punkcie 1. niniejszego paragrafu, dostępna jest pod adresem 

internetowym: www.mapadostepnosci.pl. 

 

§3 

Rekrutacja do projektu 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez uczestnika doświadczenia w pracy 

z osobami z niepełnosprawnością ruchową bądź sensoryczną i dostępność placówki, w której 

świadczy usługi, do potrzeb osób z ww. niepełnosprawnościami, pod względem 

architektonicznym oraz w minimum jednym z wymienionych zakresów: 

a. Dostosowanie do niepełnosprawności sensorycznej 

b. Zapewnienie poczucia komfortu, prywatności i bezpieczeństwa 

c. Zapisy na wizytę i odbiór wyników z wykorzystaniem alternatywnych metod 

http://www.mapadostepnosci.pl/


d. Świadczenie usług przez przeszkolony personel medyczny i administracyjny 

e. Świadczenie usług przez specjalistę z doświadczeniem w pracy z osobami z 

niepełnosprawnością 

f. Dostęp do obniżanego fotela ginekologicznego lub leżanki 

2. Zgłoszenie uczestnika do projektu może nastąpić poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie projektu i wysłanie go do Fundacji. 

3. Po weryfikacji danych umieszczonych w formularzu, zostają one wprowadzone  na strony 

projektu, a do uczestnika zostaje wysłany email zawierający informacje o warunkach 

uczestnictwa w projekcie. 

4. W ww. mailu zostanie uczestnikowi wskazany Opiekun Projektu, z którym uczestnik będzie się 

kontaktował we wszystkich kwestiach związanych z udziałem w projekcie. 

 

 §4 

Rezygnacja z udziału w projekcie 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w dowolnym momencie. 

2. W celu rezygnacji z udziału projekcie, uczestnik powinien zgłosić taką chęć drogą mailową 

Opiekunowi Projektu. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane uczestnika: imię i nazwisko, adres email i 

telefon kontaktowy osoby zgłaszającej.  

4. Zgłoszenia niezawierające ww. informacji nie będą rozpatrywane. 

5. Po otrzymaniu zgłoszenia, Opiekun Projektu skontaktuje się telefonicznie z uczestnikiem w 

celu potwierdzenia decyzji o rezygnacji. 

6. Usunięcie danych uczestnika ze wszystkich kanałów związanych z projektem nastąpi w ciągu 7 

dni roboczych od daty kontaktu telefonicznego. 

 

§5 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Fundacja Avalon Bezpośrednia 

Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa.  

2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: 

kontakt@fundacjaavalon.pl  

3. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: 

iodo@fundacjaavalon.pl 

4. Dane osobowe uczestnika zostały pozyskane w kontakcie bezpośrednim i będą przetwarzane 

w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z uczestnikiem przez osoby korzystające z 
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wyszukiwarki, w celu korespondencji przedstawiciela Fundacji Avalon z uczestnikiem w 

sprawach związanych z projektem, jak również w celu archiwizacji. 

5. W razie takiej konieczności dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich 

przenoszenia.  

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. 


