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REGULAMIN WYDARZENIA 

„GLOBAL MENTORING WALK 2020”  

 

 

§ 1 

1. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Głosy Kobiet, z siedzibą w Warszawie, ul. 

Koszykowa 79, wpisany do KRS pod numerem 0000420409 (zwana dalej „Vital Voices 

Poland”), reprezentująca międzynarodową organizację Vital Voices Global Partnership.  

 

§ 2 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) wydarzenia Global Mentoring Walk 
2020 (zwanego dalej GMW2020) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w wydarzeniu, 
prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników wydarzenia.  

2. Celem wydarzenia jest wspieranie rozwoju talentów przywódczych, obalanie stereotypów 

dotyczących kobiet w biznesie oraz promowanie kobiecego stylu przywództwa. Idea Global 

Mentoring Walk: podczas wspólnego spaceru mentorzy - uznani liderzy (kobiety i mężczyźni) 

spotykają się z Mentees - kobietami, które do tej roli aspirują. Lider doradza i wspiera swoją 

podopieczną. Dyskutują na temat swoich wyzwań zawodowych i dzielą się doświadczeniami, 

budując relację Mentor-Mentee. Ta relacja często nabiera charakteru długofalowego, a obie 

strony utrzymują regularny kontakt i kontynuują proces mentoringu we własnym zakresie. 

3. Wydarzenie Global Mentoring Walk 2020 odbędzie się w dniu 8 marca 2020 roku, w 

godzinach 09.00 do 15.00, w lokalizacji Łazienki Królewskie w Warszawie. 

 

§ 3 

1. Do udziału w wydarzeniu w charakterze Mentee zapraszamy Panie, które: 

a. Mają min 3 lata doświadczenia zawodowego,  

b. Uczą się i planują swoją karierę zawodową (prośba o dodatkowe uzasadnienie 

w formularzu zgłoszeniowym), 

c. Są zaangażowane w działania na rzecz wsparcia kobiet w biznesie, rozwoju 

społeczeństwa. 

2. Do udziału w wydarzeniu w charakterze Mentora zapraszamy Panie i Panów, którzy: 

a. Mają min 10 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach menedżerskich 

lub w zarządzaniu własną firmą, 

b. Mają udokumentowane osiągnięcia biznesowe, 

c. Są zaangażowani w działania na rzecz wsparcia kobiet w biznesie, rozwoju 

społeczeństwa. 
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3. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest: 

a. Mentee – wypełnienie w formie elektronicznej kwestionariusza zgłoszeniowego, 

dostępnego na stronie www.vitalvoices.p, w postaci jednego pliku w formacie pdf 

i przesłanie wraz z załączonym CV ze zdjęciem na adres email: 
GMWmentee@vitalvoices.pl  

Dodatkowym atutem będzie dołączenie jednej referencji. 

b. Mentor - wypełnienie w formie elektronicznej kwetionariusza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie www.vitalvoices.pl i przesłanie w postaci jednego pliku pdf 

wraz ze zdjęciem na adres email: GMWmentor@vitalvoices.pl 

c. Mentee - wniesienie bezzwrotnej opłaty organizacyjnej w kwocie 100 pln na 

konto Fundacji Głosy Kobiet: 06 1030 0019 0109 8530 0042 3226 z dopiskiem 

„na cele statutowe fundacji”. 

Opłatę należy wnieść obligatoryjnie, w terminie 3 dni roboczych od daty 

uzyskania drogą mailową potwierdzenia zakwalifikowania kandydatki do udziału 

w wydarzeniu, nie później niż do dnia 5.03.2020 roku. 

** Organizator może podjąć decyzję o zwolnieniu Mentee z opłaty organizacyjnej w 

uzasadnionych przypadkach. 

 

§ 4 

1. Wydarzenie Global Mentoring Walk 2020 zostaje ogłoszone w dniu 10.01.2020 roku poprzez 

publikację informacji, Regulaminu oraz formularzy zgłoszeniowych na stronie 

www.vitalvoices.pl, oraz kanałach mediów społecznościowych Vital Voices Poland na profilu 

Facebook i profilu LinkedIn. 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń od 10.01.202 do 07.02.2020 roku. 

3. Proces kwalifikacji kandydatek do roli Mentee trwa od dnia 03.02.2020 roku. O wynikach 

wszystkie kandydatki zostaną poinformowane drogą mailową do dnia 28.02.2020 roku. 

4. Proces kwalifikacji kandydatów na mentorki/mentorów trwa od dnia 03.02.2020 roku.               

O wynikach wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową nie później niż do 

dnia 06.03.2020 roku. 

5. Ogłoszenie par Mentor-Mentee odbędzie się w trakcie wydarzenia w dniu 8.03.2020 roku. 
** Organizator ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, zakwalifikować uczestnictwo Mentee lub Mentora, 

w późniejszym niż wskazany termin w regulaminie. 

 

§ 5 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

określonymi w Rozporządzeniu UE 2016/679 z 27 kwietnia oraz przepisami w porządku 

krajowym. 

2. Treści klauzul zgody oraz treść art. 13 RODO (obowiązek informacyjny lub inaczej klauzula 

informacyjna) dla osób biorących udział w GMW2020 przedstawiona została w formularzach 

zgłoszeniowych dot. uczestnictwa w GMW2020. 

3. Nadto, zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, 

iż Administratorami danych osobowych jest Fundacja Głosy Kobiet z siedzibą w Warszawie, 

mailto:GMWmentee@vitalvoices.pl
mailto:GMWmentor@vitalvoices.pl
http://www.vitalvoices.pl/
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KRS: 0000420409, ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa, zwana Vital Voices Poland (dalej 

Vital Voices lub VV). Dane kontaktowe do Administratora danych osobowych 

info@vitalvoices.pl. Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować na 

adres poczty elektronicznej: info@vitalvoices.pl lub pocztą tradycyjną na w/w adres VV. 

4. Informujemy, iż podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących 

celach:  

a. w celach związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz zakwalifikowania się do 

udziału w organizowanym przez VV, GMW2020. Przesłanką prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda 

osoby, której dane dotyczą, 

b. w celach związanych z rozliczeniem zakwalifikowanych uczestników płatności w 

związku z uczestnictwem w GMW2020, 

c. przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku (zdjęcia, nagranie video, 

fonii) - szczegółowe informacje zgodnie z art. 13 RODO informacje na temat 

przetwarzania danych w postaci wizerunku przedstawione zostały w odrębnym 

punkcie w niniejszym dokumencie poniżej. 

5.  Informujemy, iż Państwa dane osobowe są lub mogą być:  

a. ujawniane (przekazywane) odbiorcom danych osobowych - „odbiorca” oznacza 

osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu 

ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią – 

ujawnienie odbywa się wyłącznie na mocy obecnie obowiązujących przepisów 

prawa, 

b. ujawniane (przekazywane) stronie trzeciej - „strona trzecia” oznacza osobę 

fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, 

której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z 

upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą 

przetwarzać dane osobowe. Dane osobowe mogą być lub są powierzane do 

przetwarzania na mocy art. 28 RDODO (Administrator powierzył przetwarzanie 

danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator 

danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają 

wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu 

zabezpieczenia powierzonych danych osobowych, 

c. dane osobowe mogą być ujawniane organom państwowym na mocy 

obowiązujących przepisów prawa. 

6. Informujemy, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku 

przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie 

może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych Rozdziale V RODO. 

7.  Informujemy, iż:  

a. w celach związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz zakwalifikowaniu się i 

uczestnictwa w GMW2020  – okres przetwarzania danych osobowych ustalany 

jest indywidualnie i podawany w treści art. 13 RODO w dedykowanym dla 

GMW2020 formularzu zgłoszeniowym, 

mailto:info@vitalvoices.pl
mailto:info@vitalvoices.pl
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b. w celach związanych z monitorowaniem płatności w związku z uczestnictwem w 

GMW 2020 – okres 6 lat, przy czym okres ten może ulec zmianie, 

c. w przypadku przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku (zdjęcia, 

nagranie video, fonii) - szczegółowe informacje zgodnie z art. 13 RODO 

informacje na temat przetwarzania danych w postaci wizerunku przedstawione 

zostały w odrębnym punkcie w niniejszym dokumencie poniżej oraz w treści art. 

13 RODO dedykowanego dla GMW2020 w formularzy zgłoszeniowym. 

7. Informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych  

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie 

do przenoszenia danych. 

8. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu  

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl 

(dawniej GIODO). 

10.  Informujemy, iż podanie danych osobowych jest:  

a. w celach związanych z rozliczeniem zakwalifikowanych uczestników płatności w 

związku z uczestnictwem w GMW2020 – jest dobrowolne. Niepodanie danych 

osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zakwalifikowania się oraz 

wzięcia udziału w GMW2020 w formularzy zgłoszeniowym, 

b. w celach związanych z rozliczeniem płatności – jest wymagane w związku z 

dokonaniem rozliczenia płatności związanej z zakwalifikowaniem się i 

uczestnictwem w GMW2020, 

c. w przypadku przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku (zdjęcia, 

nagranie video, fonii) - szczegółowe informacje zgodnie z art. 13 RODO 

informacje na temat przetwarzania danych w postaci wizerunku przedstawione 

zostały w odrębnym punkcie w niniejszym dokumencie poniżej. 

11.   Informujemy, iż dane osobowe nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu 

      podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO. 

12.  Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W  

     przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane     

     dotyczą, wówczas, zgodnie z art. 14 RODO, informujemy m. in. o źródle pochodzenia  

     danych w formie odrębnej klauzuli informacyjnej, wysyłanej lub przedstawianej osobie,  

     których dane dotyczą. 

13.  Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych  

wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych. 

14.  Informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem/z    

wykorzystaniem mediów społecznościowych, takich jak np. prowadzenie fanpage na 

Facebook, LinkedIn, Twitter, YT, Instagram, warunki przetwarzania danych dostępne są na 

stronie internetowej dostawcy usługi tj. Facebook, LinkedIn, Twitter, YT, Instagram. 

Informujemy iż w przypadku, kiedy Administratorzy danych decydują o celach i sposobach 

przetwarzania danych, staje się Administratorami danych do tych danych i powierzają 
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przetwarzanie danych osobowych do w/w mediów społecznościowych. W przypadku 

przetwarzania danych osobowych przez w/w media społecznościowe w celach 

nieokreślonych przez ADO, ADO nie odpowiada za dalsze przetwarzanie danych osobowych 

przez Facebook, LinkedIn, Twitter, YT, Instagram, w tym m. in. w postaci wykorzystywanych 

przez nich narzędzi cookies, narzędzi do profilowania, narzędzi do tworzenia statystyk oraz 

innych celów, i tym samym nie odpowiada za skutki wynikające z naruszania bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych przez w/w media społecznościowe. Informujemy, iż 

skutkami dla ochrony prywatności użytkowników prowadzonego przez ADO na FB fanpage 

mogą być m. in. ( w oparciu o Motyw 75 RODO/GDPR): szkoda majątkowa lub niemajątkowa, 

dyskryminacja, kradzież tożsamości, oszustwo dotyczącym tożsamości, strata finansowa, 

naruszenie dobrego imienia, naruszeniem poufności danych osobowych chronionych 

tajemnicą zawodową, nieuprawnione odwrócenie pseudonimizacji lub wszelka inna znaczna 

szkoda gospodarcza lub społeczna, pozbawienie przysługujących osobie fizycznej praw i 

wolności lub możliwości sprawowania kontroli nad swoimi danymi osobowymi oraz inne 

skutki materialne i niematerialne dla osoby fizycznej. Przypominamy, iż każdy użytkownik FB 

może, w ramach przysługujących praw na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie ochrony prywatności / ochrony danych osobowych, we własnym zakresie żądać 

od FB wyczerpujących informacji w sprawie w/w naruszenia oraz dociekania roszczeń (art. 

80 i 82 RODO/GDPR). Informujemy, iż użytkownicy fanpage mogą złożyć skargę 

bezpośrednio do PUODO za pośrednictwem formularza dostępnego na: 

https://uodo.gov.pl/pl/83/155.  

15.  Informujemy, iż biorąc udział w organizowanych przez VV wydarzeniach, Państwa dane  

osobowe, w postaci wizerunku (w formie zdjęcia lub nagrania video oraz fonii) mogą być 

umieszczone na stronie internetowej VV lub/i na profilach w mediach społecznościowych 

należących do VV. Dlatego też, zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, iż Administratorem 

danych jest Fundacja Głosy Kobiet z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000420409, ul. 

Koszykowa 79, 02-008 Warszawa, zwana Vital Voices Poland (dalej Vital Voices lub VV). 

Dane osobowe w postaci wizerunku (zdjęcia lub nagranie video oraz fonii) przetwarzane są 

w celach marketingowych oraz PR, prowadzonych za pośrednictwem strony internetowej 

należącej do Administratora lub za pośrednictwem ogólnodostępnych mediów 

społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter, YT, Instagram).  Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane 

dotyczą (wyrażona na piśmie lub w formie werbalnej lub niewerbalnej) lub przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter 

wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane 

dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane 

dotyczą, jest dzieckiem. Ponieważ Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe 

w celach określonych w punkcie powyżej, informujemy, iż dane osobowe mogą być 

ujawniane, udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim wyłącznie w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa lub są powierzane na mocy i w oparciu o umowy powierzenia 

i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (procesorzy, którzy na zlecenia Administratora dokonują 
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przetwarzania danych osobowych). Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez 

okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów przez czas nieokreślony lub do 

momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wycofania udzielonej zgody.  

Zgodnie z RODO informujemy o przysługującym Państwu prawie do:  żądania dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 

danych. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w 

oparciu o wyrażoną zgodę,  wszystkie wyrażone zgody mogą być wycofane w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane  

przysługuje  prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych  do organu 

nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informuje się, iż w związku z realizacją celów określonych w 

powyżej, podanie danych osobowych może mieć charakter dobrowolny i w każdej chwili 

mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę lub zgłosić się do Administratora o usunięcie 

przetwarzanych danych osobowych. Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane 

do Państwa trzeciego (poza wskazanymi powyżej mediami społecznościowymi, mogącymi 

przewiązywać dane osobowe poza EOG: Facebook, LinkedIn, Twitter, YT, Instagram). W 

przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, takie przekazanie może 

odbyć się wyłącznie w oparciu o postanowienia zawarte w rozdziale V RODO, art. 45, art. 

46, art.49. Informuje się, iż przetwarzanie danych osobowych nie podlega 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku wystąpienia 

profilowania, Administrator danych dokona należytej staranności w celu poinformowania 

Państwa o takiej zmianie. 

 

§ 7 

1. Organizator - Vital Voices Poland jest uprawniony do zmiany postanowień́ niniejszego 

Regulaminu oraz do wyłącznej jego interpretacji. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

podanych w niniejszym Regulaminie.  

2. Wszelkie spory, jakie mogą̨ powstać́ w związku z wykonaniem zobowiązań́ wynikających 

z niniejszego Regulaminu oraz konkursu nim objętego, będą̨ rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Vital Voices Poland.   

3. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: 

a.  Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydatek na Mentee - Załącznik nr 1 

b.  Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydatek i kandydatów na Mentorki/Mentorów -      

  Załącznik nr 2 


