
REGULAMIN 

ŚWIADCZENIA INDYWIDUALNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 

PRZEZ FUNDACJĘ POMOCY DZIECIOM „NEW AGE DZIECIOM” 

(dalej jako „Regulamin”) 

 

W związku z tym, że Fundacja Pomocy Dzieciom „FUNDACJA NEW AGE DZIECIOM” z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Prostej 69 (00-838 Warszawa) wpisana do rejestru stowarzyszeo, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000708220, REGON: 368946812, NIP: 

5272830445 (dalej jako „Fundacja”) w ramach swojej statutowej działalności realizuje pomoc 

społeczną,w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób poprzez likwidację dysfunkcji w rodzinie niepełnej tj. przede wszystkim pomoc 

materialną, finansową, rzeczową, prawną, medyczną i inną, Fundacja postanowiła przyjąd niniejszy 

Regulamin. 

 

§ 1 

1. O przyznanie indywidualnej pomocy społecznej (dalej jako „Pomoc”)  może ubiegad się 

osoba, która złoży wniosek o jej przyznanie (dalej jako „Wniosek”) oraz spełnia łącznie 

następujące kryteria: 

a) nie ukooczyła 18 roku życia; 

b) pochodzi z rodziny niepełnej; 

c) posiada obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu; 

d) znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. 

2. Osoba, której wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie staje się podopiecznym Fundacji 

(dalej jako „Podopieczny”).  

3. Fundacja świadczy Pomocpoprzez finansowanie lub dofinansowywanie uzasadnionych 

i udokumentowanych potrzeb swoich Podopiecznych.  

4. Fundacja będzie świadczyd Pomoc poprzez dokonywanie na konto osoby uprawnionej do 

pobierania świadczeo na rzecz Podopiecznego(dalej jako „Świadczeniobiorca”) przelewów 

kwot każdorazowo wskazanych przez Świadczeniobiorcę, które zostaną przeznaczone na 

pokrycie udokumentowanych wydatków uzasadnionych potrzebami Podopiecznego, na 

zasadach określonych w umowie o świadczenie indywidualnej pomocy społecznej. 

§ 2 



1. Ubieganie się o świadczenie Pomocy nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.  

2. Zarząd Fundacji rozpatrując Wniosek bierze pod uwagę wszelkie okoliczności, które w jego 

ocenie mają wpływ na stopieo realizacji statutowych celów Fundacji.  

3. Zarząd Fundacji poinformuje Kandydata o decyzji w sprawie rozpatrzenia Wniosku.  

4. Decyzja Zarządu Fundacji w sprawie rozpatrzenia Wniosku jest ostateczna i nie przysługuje 

od niej odwołanie.  

 

§ 3 

1. Decyzja Zarządu Fundacji o przyznaniu Kandydatowi Pomocy stanowi podstawę do zawarcia 

pomiędzy Fundacją a Kandydatem umowy o świadczenie indywidualnej pomocy społecznej, 

w której określone zostaną szczegółowe zasady przyznawania Pomocy. 

2. Podopieczny w czasie obowiązywania umowy o świadczenie indywidualnej pomocy 

społecznej zobowiązuje się do informowania Fundacji o wszelkich zmianach mających wpływ 

na spełnianie przez niego kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu. 

3. Fundacja zastrzega sobie prawo do wtrzymania świadczenia Pomocy oraz odstąpienia od 

umowy o świadczenie indywidualnej pomocy społecznej w przypadku: 

a. niewypełnienia przez Podopiecznego zobowiązao, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie lub umowy o świadczenie indywidualnej pomocy społecznej; 

b. przedstawienia niezgodnych z prawdą dokumentów, na podstawie których wydano 

decyzję o przyznaniu Pomocy.  

 

§ 4 

1. Fundacja oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

jako „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych Kandydata (Podopiecznego) oraz 

Świadczeniobiorcy. 

2. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod adresem: _________________________ lub w siedzibie Fundacji.  

3. Dane osobowe Kandydata (Podopiecznego) oraz Świadczeniobiorcy otrzymane zgodnie z 

niniejszym Regulaminem, w szczególności dane osobowe zawarte we wnioskach o przyznanie 

pomocy społecznej, będą przetwarzane przez Fundację w celu i zakresie niezbędnym do 



realizacji postanowieo niniejszego Regulaminu oraz obsługi, dochodzenia i obrony 

ewentualnych wzajemnych roszczeo. 

4. Złożenie przez Kandydata Wniosku oznacza wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 3 powyżej.  

5. Podstawą  prawną  przetwarzania  przez  Fundację  danych  osobowych  jest zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie 

uzasadniony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, 

dochodzenia i obrony ewentualnych wzajemnych roszczeo.  

6. Dane  osobowe  Kandydata (Podopiecznego) oraz Świadczeniobiorcy mogą  byd  ujawniane  

przez  Fundację  podmiotom z nią  współpracującym  na  podstawie  umów  powierzenia  

przetwarzania  danych, zgodnie z obowiązującymi  przepisami  prawa  w  zakresie  ochrony  

danych  osobowych. 

7. Dane  osobowe  Kandydata (Podopiecznego) oraz Świadczeniobiorcy przetwarzane  są  przez  

okres niezbędny  do  realizacji  zobowiązao przewidzianych w niniejszym Regulaminie,  a  

także  do  czasu  wygaśnięcia  wzajemnych roszczeo wynikających z umowy o świadczenie 

indywidualnej pomocy społecznej.  

8. Podanie  przez  Kandydata  danych  osobowych  jest  niezbędne  do   realizacji  zobowiązao 

przewidzianych w niniejszym Regulaminie.  

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. Przepisy niniejszego Regulaminu mogą byd zmieniane w każdym czasie przez Zarząd Fundacji. 

2. Interpretacja niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Zarządu Fundacji.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. 

 

 

 

 


