
REGULAMIN PROGRAMU MENTORINGOWEGO

Make the change

(dalej „Regulamin”)

§ 1

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. „Program mentoringowy Make the change” – ogólnopolski program mentoringowy przeznaczony
dla kobiet, mający na celu rozwój zawodowy i osobisty kobiet w procesie mentoringowym,
organizowany w ramach programu akceleracyjnego Biznes w Kobiecych Rękach edycja 2022, na
zasadach określonych niniejszym Regulaminem, dalej „Program”;

b. „Organizator” – Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie (02-673), ul.
Konstruktorska 11, NIP: 9512365241, REGON: 146569008, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000450385, prowadząca na Facebooku profil Sieć Przedsiębiorczych Kobiet; adres mailowy do
kontaktu z Organizatorem w sprawach związanych z programem: m.zawislinska@fundacjakobiet.org

c. „Partnerzy Programu” – partnerzy programu akceleracyjnego Biznes w Kobiecych Rękach;

d. „Strona Programu” – strona internetowa:

https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/programy/program-mentoringowy-dla-mlodych-kobiet/

e. „Kandydatka” – kobieta w wieku 19-26 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

f. „Zgłoszenie do Programu” – pisemne zgłoszenie przesłane za pośrednictwem Strony Programu,
przygotowane w języku polskim zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie oraz na stronie
Programu;

g. „Uczestniczka Programu” – Kandydatka, która prześle Zgłoszenie do Programu, spełni warunki
określone w Regulaminie i zostanie zakwalifikowana do Programu przez Organizatora;

h. „Warsztat” – 4-godzinny warsztat pt. „Czym jest mentoring?” dla Uczestniczek;

i. „Mentoring” – 6 (sześć) godzin zegarowych mentoringu z mentorką z Klubu Mentorek Sieci
Przedsiębiorczych Kobiet, przypisaną Uczestniczce Programu przez Organizatora;

j. „Terminy Programu”:

ETAP I od 20 lutego 2023 do 12 marca 2023 – przyjmowanie Zgłoszeń do Programu
ETAP II marzec 2023 – Warsztat
ETAP III – od  20.03.2023 do 20.05.2023 - Mentoring

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program realizowany jest w celu wspierania przedsiębiorczości młodych kobiet, wzmacniania
ich kompetencji na rynku pracy, a także w celu promocji mentoringu.



2. Program jest realizowany w ramach programu akceleracyjnego Biznes w Kobiecych Rękach,
edycja 2022 i jest dla Uczestniczek bezpłatny.

3. Program jest realizowany online (Etap I i II). Etap III Programu (Mentoring), w zależności od
ustaleń między Mentorką a Uczestniczką, może być realizowany online lub na żywo.
Organizator nie pokrywa kosztów spotkań z Mentorką, w przypadku, jeśli spotkania te będą
odbywały się na żywo.

4. Projekt ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się w dniu 20 lutego 2023 i trwa do 20 maja
2023 r.

5. Program będzie realizowany i dostępny na Stronie Programu.
6. W Programie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, Partnerów Programu, jak

również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
7. W trakcie trwania Programu Organizator może przekazywać Uczestnikom wiadomości

związane z przebiegiem Programu za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz
telefonicznie.

8. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
9. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie

Regulaminu będzie skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Programie.
10. Kontakt z Organizatorem możliwy jest za pomocą:

a. poczty elektronicznej – Marta Zawiślińska, m.zawislinska@fundacjakobiet.org;
a. poczty tradycyjnej – Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, ul. Konstruktorska 11,
02-673 Warszawa.

§ 3

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

1. Aby wziąć udział w Programie, należy zapoznać się z treścią Regulaminu, przygotować
Zgłoszenie do Programu i przesłać je za pośrednictwem Strony Programu w Terminach
Programu – etap I.

2. Zgłoszenie do Programu będzie zawierało pytania o dane kontaktowe w szczególności: imię i
nazwisko Uczestniczki, adres e-mail, nr telefonu, miasto zamieszkania oraz pytania do
kandydatek mające na celu weryfikację, czy kandydatka powinna zostać zakwalifikowana do
Programu.

3. Zgłoszenie wysłane w inny sposób niż za pośrednictwem Strony Programu nie będzie
rozpatrywane.

4. Dostęp do informacji podanych w Zgłoszeniu mają Organizator oraz Partnerzy Programu.
Kandydatka podaje w Zgłoszeniu tylko te informacje, które chce poddać pod ocenę w procesie
kwalifikowania do Programu. Zapis ten nie dotyczy danych kontaktowych.

5. Przesłanie Zgłoszenia do Programu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, w tym z
akceptacją Terminów Programu.

6. Wszystkie Zgłoszenia będą zapisywane w bazie danych Organizatora i przechowywane wraz
z innymi materiałami dotyczącymi programu Biznes w Kobiecych Rękach, edycja 2022.

7. Nadesłane Zgłoszenia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających
dobra osobiste innych osób.

8. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą przyjmowane.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia, które uzna za niestosowne lub

niewpisujące się w konwencję Programu.
10. Kandydatka, a następnie Uczestniczka Programu, przesyłając Zgłoszenie udziela

niewyłącznej, nieodpłatnej licencji bez ograniczeń terytorialnych na przetwarzanie lub
wykorzystanie odpowiedzi udzielonych w Zgłoszeniu przez Organizatora i Partnerów
Programu, w szczególności dodanie logo Organizatora, Partnerów, publikację Zgłoszenia w
Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Programu i programu
Biznes w Kobiecych Rękach, jak również w celu przeprowadzenia Programu. Cofnięcie zgody
na udzielenie licencji oznacza usunięcie Uczestniczki z Programu.



§ 4

PRZEBIEG PROGRAMU

1. Program będzie organizowany w trzech etapach: ETAP I od 20 lutego 2023 do 12 marca 2023
– przyjmowanie Zgłoszeń do Programu, ETAP II marzec 2023  – Warsztat, ETAP III  od
20.03.2023 do 20.05.2023 - Mentoring

2. Decyzję o zakwalifikowaniu Kandydatki do Programu podejmuje Organizator. Decyzja
Organizatora jest przekazywana Kandydatce mailowo na adres przesłany w Zgłoszeniu.

3. Pozostałe Kandydatki otrzymają informację mailową o braku zakwalifikowania ich Zgłoszeń do
Programu. Organizator nie uzasadnia decyzji o niezakwalifikowaniu Kandydatki do Programu.

4. Kandydatka, która otrzymała od Organizatora informację o zakwalifikowaniu do Programu w
ciągu 2 dni potwierdza mailowo udział w Programie. Po potwierdzeniu udziału Kandydatka
otrzymuje status „Uczestniczki Programu”.

5. Organizator wybiera Uczestniczki Programu według określonych kryteriów, w szczególności:
ciekawych wypowiedzi na pytania zawarte w formularzu Zgłoszenia, chęci poznania przez
Kandydatkę procesu mentoringowego, otwartości na współpracę z mentorką, mierzenie się
przez Kandydatkę z wyzwaniami zawodowymi.

6. Uczestniczka jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub
innych danych podanych w Zgłoszeniu. W przypadku braku powiadomienia, doręczenie na
adres wskazany w Zgłoszeniu uznaje się za skuteczne. Dane do kontaktu z Organizatorem
znajdują się w § 1 niniejszego Regulaminu oraz na Stronie Projektu.

7. Uczestniczka nie może przekazać udziału w Programie innej osobie.
8. Uczestniczka informuje Organizatora o wszelkich sprawach mających wpływ na przebieg

Programu, w tym o rezygnacji z Programu.
9. Uczestniczka jest zobowiązana do przesłania Organizatorowi ankiety ewaluacyjnej z

przebiegu Programu do dnia 29.05.2023 (ankieta zostanie udostępniona Uczestniczce do
15.05.2023)

§ 5

Przetwarzanie danych osobowych

1. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie danych osobowych Kandydatek zawartych w
Formularzach zgłoszeniowych przekazywanych Organizatorowi oraz danych osobowych
Uczestniczek (dalej łącznie jako „Dane osobowe”).

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych osoba, której dane dotyczą może się
skontaktować z Inspektorem ochrony danych poprzez adres email: alicja.sytek@cpit.org.pl
lub pisemnie na adres siedziby administratora, wskazany w § 1 Regulaminu.

3. Organizator oświadcza, że Dane Osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej będzie
przetwarzał w następujących celach i podstawach prawnych:

a) przeprowadzenia naboru uczestników do Programu i wyłonienia spośród nich
Kandydatek, które w następstwie uzyskają status Uczestniczki – podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;

mailto:alicja.sytek@cpit.org.pl


c) organizowania, koordynowania i nadzorowania realizowania przez Uczestniczki
obowiązków i zadań wynikających z niniejszego Regulaminu, podstawą
przetwarzania jest zawarta umowa (art. 6 ust 1 lit. b RODO),

d) organizowania wszystkich części Programu w tym także jego podsumowania oraz
jego ewaluacji podstawą przetwarzania jest zawarta umowa (art. 6 ust 1 lit. b
RODO),

f) udostępnienia danych do państwa trzeciego – podmiotowi finansującemu Program
na podstawie zgody (art. 49 ust. 1 lit. a)

g) obsługi reklamacji i roszczeń z tytułu realizacji projektu, podstawą przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody zgoda jest dobrowolna, ale
niezbędna dla wzięcia udziału w rekrutacji i Programie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo
w każdej chwili wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jej
danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 4 powyżej. Wycofanie zgody, o której
mowa w zdaniu poprzednim spowoduje utratę przez tę osobę prawa do udziału w naborze do
Programu i w Programie.

6. Dane Osobowe będą przetwarzane przez następujący czas:

a) dla danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia, lub do
czasu ustania przydatności. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

b) dla danych przetwarzanych na podstawie umowy przez cały okres jej trwania a
po jej zakończeniu przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń,

c) dla danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub ustania tego
interesu.

7. Dane Osobowe mogą być udostępniane dostawcom usług związanych z realizacją wszystkich
części Programu (np. firmom IT, agencjom reklamowym) oraz mediom i partnerom Programu.
Ponadto Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym Dane
Osobowe na zlecenie administratora, m.in. agencjom eventowym – przy czym takie podmioty
będą przetwarzały dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami administratora.

8. Dane Osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Każdej osobie, której dane Organizator przetwarza w związku z realizacją Programu i na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przysługuje prawo dostępu do jej danych
oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

10. W zakresie, w jakim Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób
zautomatyzowany, osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do przenoszenia
dotyczących jej Danych Osobowych, tj. do otrzymania od administratora jej Danych
Osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego. Osoba ta może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

11. Osobie, której dane są przez Organizatora przetwarzane w związku z realizacją Programu i na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przysługuje również prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.



12. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych
lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane zostały w ust. 2 i 3 powyżej.

13. Żadne decyzje dotyczące osób, których dane Organizator przetwarza w związku z realizacją
Programu, nie będą podejmowane przez Organizatora w sposób zautomatyzowany, tj. w
sposób, który nie uwzględnia udziału, interwencji lub wpływu człowieka. Dane Osobowe nie
będą także wykorzystywane w celu profilowania.

§ 6

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w
każdym czasie. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania na
Stronie Projektu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Terminów Programu, o czym Uczestnicy zostaną
powiadomieni na Stronie Programu oraz mailowo.

§ 7

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2023 r.

§ 8

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Programem należy zgłaszać na adres Organizatora z
dopiskiem Program mentoringowy – make the change na następujący adres: Fundacja
Przedsiębiorczości Kobiet, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa lub w formie
elektronicznej na następujący adres e-mail: m.zawislinska@fundacjakobiet.org., przed
upływem czasu trwania Programu.

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez
Organizatora.

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą

listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji lub na adres mailowy składającego
reklamację, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Wszelkie informacje na temat Programu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z
Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24
dni.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie Programu przez cały okres trwania Programu.
2. Wszelkie informacje o Programie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników
regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.



4. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów
powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. W przypadku
zaistnienia sporu, sądem właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.


