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SFINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA

DEFINICJE
Projekt „Dzieciaki Mleczaki” to kampania edukacyjna dedykowana przedszkolakom,
ich rodzicom i pedagogom z placówek przedszkolnych.
Finansowanie: dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Promocji Mleka udział
w projekcie jest bezpłatny.
Cele: promocja mleka i wyrobów mlecznych oraz ich pozytywnego wpływu na
zdrowie człowieka.
Organizator: Polska Izba Mleka, ul. Mickiewicza 7/23, 15-213 Białystok, nr KRS:
0000307577, NIP: 5423085199, REGON: 200214918.
Administrator danych osobowych: Polska Izba Mleka, ul. Mickiewicza 7/23,
15-213 Białystok
Biuro projektu: Polska Izba Mleka, ul. Mickiewicza 7/23, 15-21 Białystok,
email: dzieciaki@dzieciakimleczaki.pl
Grupy docelowe: dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, ich nauczyciele,
opiekunowie oraz rodzice.
Uczestnik: nauczyciel, który zgłosił udział placówki w projekcie.
Obszar realizacji projektu: projekt ogólnopolski.
Czas realizacji: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

ZASADY
UDZIAŁU
Uczestnikiem projektu jest nauczyciel z placówki przedszkolnej lub oddziału
przedszkolnego, który prawidłowo wypełni i prześle deklarację uczestnictwa w
projekcie pt. „Dzieciaki Mleczaki”.
Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie deklaracji online, znajdującej się na
stronie www.dzieciakimleczaki.pl w zakładce „Dołącz”.
Należy kliknąć w link
„WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ”. Po uzupełnieniu wszystkich danych i kliknięciu „Wyślij
Deklarację” deklarację należy pobrać w formie PDF bezpośrednio ze strony
zgłoszeniowej albo z wiadomości, która przyjdzie na adres mailowy nauczyciela,
wskazany w deklaracji online (klikając w link „PDF do pobrania”). Pobraną deklarację
należy wydrukować, podpisać, podbić pieczątką placówki, zeskanować i wysłać skan
mailem na adres: dzieciaki@dzieciakimleczaki.pl. Do udziału w projekcie zostaną
zakwalifikowane wyłącznie placówki, które zgłoszą się zgodnie z powyższą
procedurą.
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W procesie zgłaszania placówki, o którym mowa w punkcie 2, by móc przesłać
zgłoszenie, wymagane jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz akceptację regulaminu projektu.
W przypadku podania błędnych danych w procesie wypełniania deklaracji online
należy wysłać wiadomość e-mail na adres: dzieciaki@dzieciakimleczaki.pl, ponieważ
system nie przyjmie dwukrotnie tego samego zgłoszenia.
O zakwalifikowaniu się do projektu zgłoszeni nauczyciele zostaną powiadomieni
drogą mailową.
Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Placówki, które zgłoszą się do projektu otrzymają nieodpłatne materiały
informacyjno-promocyjne. Ilość materiałów jest ograniczona, dlatego Organizator
będzie przekazywał placówkom materiały, aż do wyczerpania zapasów.
Placówki, które nie zakwalifikują się do wysyłki pocztowej materiałów informacyjnopromocyjnych, otrzymają je drogą mailową w formie pdf.
Po zakończeniu projektu placówki, które uczestniczyły w projekcie otrzymają drogą
mailową elektroniczny certyfikat uczestnictwa.
Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie. Rezygnacja musi
być zgłoszona pisemnie na adres: dzieciaki@dzieciakimleczaki.pl

KLAUZULA
INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych jest Organizator – Polska Izba Mleka, ul.
Mickiewicza 7/23, 15-21 Białystok.
Dane osobowe zbierane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych, w celu realizacji Projektu „Dzieciaki Mleczaki”, w tym kontaktowania
się z Uczestnikami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, f ) oraz w celach informacyjnopromocyjnych związanych z Projektem (art. 6 ust. 1 lit. f ) na podstawie niezbędności
przetwarzania danych do realizacji Projektu oraz udzielonej zgody, a także art. 9 ust.
2 pkt. g rozporządzenia.
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Dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z realizacją Projektu przez:
a) podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie
danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartej umowy, a także
podwykonawcy świadczący na rzecz Administratora inne usługi, np. informatyczne,
rachunkowe, księgowe, rozliczeniowe;
b) pracowników i zleceniobiorców Administratora danych osobowych w zakresie
pisemnych upoważnień;
c) sądy powszechne, sądy administracyjne, organy administracji państwowej, Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
d) inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania
mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki
prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby, których dane
dotyczą.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, ich
sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia
danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do realizacji ww. celu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego
wykonania Projektu (nie dłużej niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia) lub
przez okres wynikający z przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar
Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
Organizator zakłada możliwość kolejnych edycji Projektu, w związku z powyższym
Uczestnik, poprzez przesłanie Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w kolejnej edycji Projektu.

INFORMACJE
DODATKOWE
Organizator zastrzega, że posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do
materiałów dydaktycznych, przekazanych Uczestnikowi w ramach projektu.
Materiały te mogą być wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia przez
nauczyciela nieodpłatnych zajęć edukacyjnych dla dzieci w placówce.
Przystąpienie do projektu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Pytania można kierować na adres: dzieciaki@dzieciakimleczaki.pl.
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie.
Aktualizacje regulaminu będą publikowane na stronie www.dzieciakimleczaki.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
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