Regulamin Programu „Fun.Tech.Future”
I. Opis Programu Fun.Tech.Future
1.

Fun.Tech.Future to program edukacyjno-zawodowy prowadzony przez Fundację Sukcesu
Pisanego Szminką z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przeskok 2, 00-032), posiadającą numer
NIP: 5213760186 oraz numer REGON: 366107616, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000653164
(„Fundacja”).

2.

Program Fun.Tech.Future jest stworzony z myślą o młodzieży pozostającej w pieczy zastępczej, z
rodzin wykluczonych ekonomicznie lub terenów wykluczonych komunikacyjnie, która wchodzi w
dorosłość i potrzebuje motywacji, konkretnej wiedzy oraz wsparcia, by zbudować kompetencje
potrzebne do wejścia na rynek pracy aby pomóc im w usamodzielnieniu się i ułatwieniu wejścia
w dorosłość.

3.

IV Edycja Programu Fun.Tech.Future odbywająca się w 2022 roku obejmuje bezpłatne warsztaty
online („Warsztaty online”), bezpłatne warsztaty stacjonarne w perfumeriach Sephora
(„Warsztaty stacjonarne w Sephora”, łącznie zwane „Warsztatami”) oraz program stażowy
(„Staż”).

4. Organizatorem Programu „Fun.Tech.Future” jest
(„Organizator”).

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką

5. Regulamin określa zasady uczestnictwa w warsztatach organizowanych w ramach IV Edycji
Programu Fun.Tech.Future i jest dostępny na stronie internetowej www.sukcespisanyszminka.pl.
II. Zgłoszenie i przebieg warsztatów „Fun.Tech.Future”
1.

Dwudniowe Warsztaty online odbędą się online w okresie 24-26 września 2022 r. Warsztaty
stacjonarne w Sephora odbędą się w dniach pomiędzy 31 maja, a 14 czerwca 2022. Link do
połączenia się w celu wzięcia udziału w Warsztatach online zostanie przesłany uczestniczkom na
wskazany przez nie adres email.

2.

Zgłoszenia do wzięcia udziału w Warsztatach online i Warsztatach stacjonarnych w Sephora będą
przyjmowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie
www.sukcespisanyszminka.pl („Formularz Zgłoszeniowy”) do dnia 23 maja 2022. Liczba miejsc
jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na Warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator
poinformuje drogą mailową osobę zgłaszającą się o zakwalifikowaniu się na Warsztaty lub o
braku dostępnych miejsc.

3.

W Warsztatach, ze względu na cel Programu Fun.Tech.Future, o którym mowa w I.2. mogą wziąć
udział osoby w wieku 18-21 lat, którzy są podopiecznymi w pieczy zastępczej (domy dziecka,
rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze), z rodzin
wykluczonych ekonomicznie lub terenów wykluczonych komunikacyjnie (dalej: „Uczestnik”,
„Uczestniczka”,).
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4. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest:
1)
2)
3)
4)

zapoznanie się z treścią Regulaminu;
akceptacja warunków Regulaminu;
wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego
spełnienie kryteriów wskazanych w II. 3 Regulaminu.

5. Uczestnictwo w Warsztatach jest bezpłatne i dobrowolne.
6. Do wzięcia udziału w Warsztatach online niezbędny jest dostęp do Internetu i zastosowanie
wybranej przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Chrome.
Zalecane jest korzystanie z najnowszej wersji wybranej przeglądarki. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za trudności w połączeniu, w tym spowodowane nadmiernym przeciążeniem
łączy internetowych.
7.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu na miejsce (i ewentualnie zakwaterowanie) Warsztatów
stacjonarnych w Sephora we własnym zakresie.

8. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
9.

Program Warsztatów online w dniach 24-25.05 obejmuje tematy:
– jak napisać CV oraz list motywacyjny,
– jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i poszukiwać pracy
– jak budować pewność siebie i radzić sobie z krytyka,
– jak odnaleźć swoje mocne strony i talenty,
- jak zarządzać czasem,
– jak motywować się, aby osiągnąć sukces zawodowy i prywatny,
- zagadnienia prawne związane ze stosunkiem pracy.
Program warsztatów online z ekspertem/ką SEPHORA w dniu 26.05 obejmuje tematy:
- jak powinien wyglądać makijaż do pracy / tajniki makijażu,
– jak wygląda ścieżka kariery zawodowej i rozwój kompetencji (na przykładzie SEPHORA),
– jak wygląda praca konsultanta w perfumeriach Sephora.

10. O zakwalifikowaniu się na Warsztaty Organizator poinformuje Uczestniczkę lub Uczestnika drogą
mailową.
11. W celu przypomnienia o terminie Warsztatów Organizator prześle na wskazany przez
Uczestniczkę adres email oraz numer telefonu przypomnienie.
12. Uczestniczka ani Uczestnik nie mogą prezentować w związku z Warsztatami lub w trakcie
Warsztatów treści o charakterze bezprawnym.
13. Uczestniczki i Uczestnicy, którzy zrealizują cały program szkoleniowy otrzymają certyfikat
Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką oraz kosmetyki Sephora.
III. Staż
1.

W trakcie trwania Programu Organizator będzie prowadził rekrutację, w ramach Programu
stażowego na Staże u Partnerów Organizatora. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które w
Formularzu zgłoszeniowym lub niezależnie w wiadomości email do Organizatora wyrażą chęć
udziału w rekrutacji na Staż i spełniają wymogi określone w II.3 Regulaminu. O Stażach i
Partnerach, którzy je organizują Organizator poinformuje osoby, które wyraziły zainteresowanie
w odrębnej wiadomości email. Staż będzie prowadzony bezpośrednio przez Partnera, a
Organizator będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie rekrutacji w jego imieniu. Decyzję o
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zakwalikowania Uczestniczki lub Uczestnika na Staż podejmuje wyłącznie dany Partner, który jest
administratorem danych osobowych w zakresie organizacji Stażu.
IV. Jak przetwarzamy dane osobowe
2.

Administratorem Danych Osobowych osób, które wypełnią Formularz Zgłoszeniowy jest
Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką, z którą w zakresie przetwarzania danych osobowych
można kontaktować się pisemnie na adres siedziby lub na adres email:
biuro@sukcespisanyszminka.pl lub z wyznaczonym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem iod@sukcespisanyszminka.pl.

3.

Dane osobowe przekazane w Formularzu Zgłoszeniowym są przetwarzane przez Organizatora
w celu zapisu na Warsztaty i organizacji Warsztatów na podstawie zawarcia i wykonywania
Umowy w postaci akceptacji Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dane kontaktowe w celu
komunikacji przetwarzane są także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora w postaci komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie danych jest dobrowolne,
ale niezbędne do zapisu na Warsztaty.

4.

Dane osobowe przekazane w Formularzu Zgłoszeniowym w postaci imienia, nazwiska oraz
adresu email i numeru telefonu są przetwarzane także w celu organizacji Warsztatów
stacjonarnych w Sephora i udostępnione Sephora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit
a RODO). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania sprzed cofnięcia zgody. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne
do zapisu.

5.

Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu email i numeru telefonu są przetwarzane
także w celu prowadzenia rekrutacji na Staż, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania sprzed cofnięcia zgody. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne
do zapisu.

6.

W przypadku zaznaczenia okna „Chcę otrzymywać newsletter Fundacji i informacje o jej
działalności" będziemy przetwarzać adres email oraz imię osoby zapisującej się w celu wysyłania
newslettera i informacji o działalności Fundacji. Te dane osobowe są przetwarzane przez nas na
podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może być cofnięta w każdym czasie,
a cofnięcie zgody nie wpływa na brak zgodności z prawem przetwarzania dokonanego przed
chwilą cofnięcia. Podanie danych w celu zapisu na newsletter i otrzymywanie informacji o
działalności Fundacji jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu.

7.

Zgoda może być cofnięta wysyłając wiadomość email na adres: biuro@sukcespisanyszminka.pl
lub iod@sukcespisanyszminka.pl.

8.

Cele, dla których przetwarzane są dane osobowe:
1) imię, nazwisko – zapis na Warsztaty, organizacja Warsztatów,
2) data urodzenia – dokonanie weryfikacji spełnienia kryterium wieku, o którym mowa
w II.3 Regulaminu,
3) adres korespondencyjny – wysłanie Uczestniczce pakietu kosmetyków po odbyciu
Warsztatów,
4) adres email – komunikacja z Uczestniczką, wysłanie powiadomień o zbliżających się
Warsztatach, wysłanie newslettera w przypadku dokonania zapisu do jego otrzymania,
udostępnienie Sephora w celu organizacji Warsztatów stacjonarnych w Sephora, jeżeli
osoba zapisała się na tę formę Warsztatu,
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5) numer telefonu – komunikacja z Uczestniczką, wysłanie powiadomień o zbliżających się
Warsztatach, udostępnienie Sephora w celu organizacji Warsztatów stacjonarnych w
Sephora, jeżeli osoba zapisała się na tę formę Warsztatu,
6) dane podane w Formularzu Zgłoszeniowym – w celu ich archiwizacji w odniesieniu do
Programu Fun.Tech.Future.
9.

Nie zbieramy danych pochodzących z dokumentacji o pieczy zastępczej, a oczekujemy od osób
wypełniających Formularz zgłoszeniowy deklaracji, że spełniają kryteria zapisu na Warsztaty,
o których mowa w II.3 Regulaminu. Podanie tej deklaracji jest dobrowolne, ale niezbędne do
skutecznego wysłania Formularza zgłoszeniowego. Te informacje przetwarzamy na podstawie
wyraźnej zgody osoby wypełniającej Formularz zgłoszeniowy w celu zakwalifikowania na
Warsztaty (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Osoba, która wysłała Formularz Zgłoszeniowy lub
Uczestniczka mogą w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych, co nie będzie
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania sprzed chwili cofnięcia zgody.

10. W przypadku niezakwalifikowania się osoby na Warsztaty Organizator niezwłocznie usunie dane
podane w Formularzu Zgłoszeniowym.
11. Organizator przekazuje dane przekazane przez osobę zgłaszającą się lub Uczestniczkę albo
Uczestnika wyłącznie podmiotom, które świadczą na jego rzecz usługi niezbędne do
przeprowadzenia i organizacji Warsztatów i tylko w niezbędnym zakresie.
12. Warsztaty nie są nagrywane, a wizerunek Uczestniczek lub Uczestników nie będzie utrwalany.
13. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń powiększony o 12 miesięcy lub cofnięcia zgody, jeżeli zgoda była
podstawą przetwarzania. Dane te mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą na rzecz
Organizatora usługi niezbędne do organizacji Programu Fun.Tech.Future (np. informatyczne,
księgowe).
14. W stosunku do wszystkich przekazanych nam danych osobowych osoba zgłaszająca się
na Warsztaty i Uczestniczka mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo
do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
V. Reklamacje
1.

Uczestniczka lub Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Warsztatów
drogą elektroniczną, na adres email Organizatora biuro@sukcespisanyszminka.pl

2.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji
Organizatora Uczestniczka zostanie powiadomiona poprzez informację przesłaną na adres email,
z którego została wysłana reklamacja.

3.

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
VI. Postanowienia Końcowe

1.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania IV Edycji
Programu Fun.Tech.Future, a także odwołania, przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu
przeprowadzenia Warsztatów, bez podania przyczyny. W takim przypadku Uczestniczka lub
Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie wysyłając Organizatorowi wiadomość na
adres email: biuro@sukcespisanyszminka.pl.

2.

Organizator może wykluczyć Uczestniczkę lub Uczestnika z udziału w Warsztatach lub Stażu w
przypadku naruszenia przez Uczestniczkę lub Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w
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szczególności w przypadku prezentowania przez Uczestniczkę lub Uczestnika w związku lub w
trakcie Warsztatów treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających dobra osobiste
Organizatora, prowadzących Warsztaty lub innych Uczestniczek lub Uczestników albo zachowań
naruszających dobre obyczaje lub podania nieprawdziwych danych w odniesieniu do kryteriów,
o których mowa w II.3 Regulaminu.
3.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Warsztatów będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora.
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