
 

 

  

 
REGULAMIN PROJEKTU  
„MAMY PRAWA!” 2021 

 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Rodziny Matecznik (dalej „Organizator”) oraz 
finansowany z dotacji otrzymanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 
finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie 
umowy dotacyjnej do wniosku nr K1m/0158 zawartej z Fundacją im. S. Batorego. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. 
3. Celem projektu jest zwiększenie praktyki stosowania praw pacjenta i praw człowieka wobec 

kobiet w okresie okołoporodowym.  
4. Projekt realizowany będzie głównie poprzez: 

a. organizację webinariów Mamy Prawa dla mieszkanek Poznania, 
b. organizację warsztatów Mamy Prawa w powiatach (stacjonarnie lub on-line), 
c. organizację Akademii Liderek Mamy Prawa! dla aktywistek z miejscowości powiatowych, 
d. organizację webinariów z położnymi z różnych szpitali z oddziałami porodowymi, 
e. interwencje w szpitalach województwa wielkopolskiego, 
f. publikację artykułów na stronie internetowej Fundacji, 
g. wsparcie prawne i psychologiczne dla kobiet w okresie okołoporodowym. 

5. Zasięg projektu obejmuje obszar województwa wielkopolskiego. 
6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 
 

II. KRYTERIA UCZESTNICTWA I REKRUTACJA 

1. Uczestnikami mogą być osoby, które spełniają poniższe kryteria: 

 są rodzicami małych dzieci, przyszłymi rodzicami, aktywistami chcącymi wpływać na 
zwiększenie świadomości rodziców, jak i zwiększenie przestrzegania prawa na oddziałach 
porodowych i położniczych lub osoby, które są zainteresowane z innego powodu tematyką 
prawa w okresie okołoporodowym, 

 zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego, 

 zapoznały się z Regulaminem projektu. 
2. Rekrutacja na warsztaty, webinaria, Akademię Liderek, konsultacje z psychologiem/prawnikiem 

odbywać się będzie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie 
internetowej, poprzez rejestrację na webinarium lub w inny sposób wskazany przez Organizatora. 

3. Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest dostępność wolnych miejsc oraz otrzymanie 
informacji o wpisaniu na listę uczestników. 

4. W przypadku większej liczby chętnych uczestników, zostanie utworzona lista rezerwowa. 
 
 

III. UDZIAŁ W WARSZTATACH, WEBINARIACH, AKADEMII LIDEREK, KONSULTACJACH 

1. Udział w wydarzeniach realizowanych w ramach projektu jest bezpłatny. 
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania listy obecności/wypełnienia formularza 

zgłoszeniowego z danymi oraz wypełnienia elektronicznej ankiety ewaluacyjnej. 
3. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do poinformowania Organizatora o planowanej 

nieobecności. 



 

 

  

 
 

IV. DANE OSOBOWE 

1. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO): 

a. Administratorem danych osobowych uczestników projektu podanych w formularzu 
zgłoszeniowym jest Fundacja Wspierania Rodziny Matecznik z siedzibą w Skórzewie, ul. 
Jabłoniowa 9/1. 

b. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu realizacji umowy dotacyjnej do 
wniosku nr K1m/0158 zawartej z Fundacją im. S. Batorego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b 
RODO. 

c. Dane osobowe uczestników projektu mogą być przekazywane jedynie Operatorowi (czyli 
Fundacja im. S. Batorego, Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji 
Obywatelskich) i innym organom kontrolnym w związku z realizacją projektu. 

d. Dane osobowe uczestników projektu mogą być przekazywane jedynie NIW-CRSO i innym 
organom kontrolnym w związku z realizacją projektu. 

e. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również 
wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że uczestnik wyraził na to odrębną 
zgodę. 

f. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu, a także przez okres 
pięciu lat po jego zakończeniu. 

g. Uczestnik projektu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu. 

h. Uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych do organu nadzorczego. 
 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 
3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem, należy do Organizatora projektu. 
 

 

 

 

 

 


