Regulamin projektu „Ortotyka 3D”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Organizator projektu
Organizatorami projektu „Ortotyka 3D” są:
• firma Omni3D Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Świętego Michała
43, 61-119 Poznań wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000464678, NIP 7831700117, REGON 302451039
zwana dalej „Omni3D" oraz
• firma Meyra Group S.A. w siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Struga 20, 90-513
Łódź wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi Śródmieścia, Sąd Gospodarczy XX Wydział pod numer KRS 0000 048169, NIP
7272308750, REGON 471684025 zwana dalej „Meyra Group”.
§ 2. Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu „Ortotyka 3D” jest wybór trzech osób z niepełnosprawnością,dla
których po wywiadzie i konsultacjach zostaną zaprojektowane i wykonane wydruki 3D
wspomagające układ ruchu.
§ 3. Fundator
Fundatorami wydruków 3D są firma Omni3D Sp. z o.o. oraz Meyra Group S.A.
§ 4. Uczestnicy projektu
W Projekcie mogą wziąć udział dorosłe osoby z niepełnosprawnością po przedstawieniu
aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez upoważniony organ.
§ 5. Czas trwania projektu
Projekt „Ortotyka 3D” trwa od 25 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. W tym czasie będą
przyjmowane zgłoszenia, prowadzone wywiady i konsultacje oraz realizowane prototypowe
wydruki 3D.
§ 6. Realizacja projektu
Przez udział w projekcie „Ortotyka 3D” rozumie się zakwalifikowanie uczestnika na
podstawie przesłanego formularza i wywiadu oraz pozytywnego zaopiniowania po
konsultacjach, które odbędą się po wcześniejszym poinformowaniu o miejscu i dacie
spotkania. Kolejnym etapem jest przygotowanie wydruku 3D, jego przetestowanie i odbiór.
II ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE
§ 7. Liczba miejsc
Organizator zapewnia bezpłatne wydruki dla 3 (trzech) uczestników.

§ 8. Zgłoszenie udziału i przebieg realizacji projektu
1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do przesłania drogą elektroniczną na adres
kontakt@omni3d.net zgłoszenia na formularzu najpóźniej do 28 lutego 2020 roku w temacie
emaila należy dodać: PROJEKT „ORTOTYKA 3D”.

2. Organizator projektu skontaktuje się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej z wybranymi uczestnikami. W przypadku braku kontaktu telefonicznego i
braku odpowiedzi na otrzymany e-mail, po trzech dniach kalendarzowych od wysłania listu
elektronicznego zostanie on skreślony z listy uczestników. A jego miejsce zajmie osoba listy
rezerwowej.
3. Organizatorzy po zapoznaniu się z formularzem zapraszają uczestnika na
wstępną rozmowę – wywiad. Po pozytywnym zaopiniowaniu zaplanowano konsultacje, które
pozwolą na opracowanie projektu i modelu wydruku 3D.
4. Spośród uczestników projektu „Ortotyka 3D” Organizatorzy wyłonią trzy osoby,
które uzyskają możliwość otrzymania prototypowgo wydruku 3D.
5. Organizator – firma Omni 3D opublikuje podsumowanie projektu „Ortotyka 3D” na
swojej stronie internetowej www.omni3d.pl do dnia 10 kwietnia 2020 r.
6. Organizatorzy zastrzegają, że w przypadku przeciwwskazań do wykonania
wydruku 3D i jego użytkowania przez uczestnika niezwłocznie zostanie on poinformowany o
zaistniałych okolicznościach.
§ 9. Wywiad i konsultacje
1. Za wybór uczestników projektu „Ortotyka 3D” odpowiadają Organizatorzy i
wyznaczeni przez nich specjaliści, którzy przeprowadzą wywiad oraz konsultacje.
2. Uczestnicy zobowiązani są brać aktywny udział w wywiadzie oraz konsultacjach a
także przedstawiać informacje zgodne z prawdą, aby uniknąć działań niepożądanych
wynikających z użytkowania wydruku 3D.

§ 10. Realizacja projektu
1. Organizatorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę danych (w tym
numeru telefonu, email) uczestnika uniemożliwiającą powiadomienie o zakwalifikowaniu do
projektu oraz podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych.
2. Uczestnicy na etapie projektowania i testowania zobowiązani są do zgłaszania
uwag i ścisłej współpracy z zespołem opracowującym wydruki 3D.
3. Uczestnikom finałowym zakwalifikowanym do projektu przysługuje bezpłatny
wydruk 3D.
4. O wszelkich zmianach warunków Projektu, Organizatorzy będą informować na
bieżąco i zostaną ustalone indywidualnie w umowie pomiędzy Organizatorami a
Uczestnikiem.
5. Organizatorzy projektu „Ortotyka 3D” nie mają obowiązku pokrycia uczestnikom
kosztów zakwaterowania na czas trwania wywiadu i konsultacji, a także kosztów podróży do
miejsca ich odbywania się.
III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12. Materiały uczestników
Materiały związane z realizacją projektu „Ortotyka 3D”, przekazane Organizatorom nie
podlegają zwrotowi.
§ 13. Przetwarzanie danych
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i
innych informacji o uczestnikach projektu „Ortotyka 3D”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku uczestników
projektu w Internecie, prasie lub w telewizji poprzez publikację zdjęć oraz materiałów

filmowych zebranych w trakcie jego realizacji.
3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie wizerunku przez
zgłoszenie chęci udziału w Projekcie (przesłanie formularza, udział w wywiadzie i
konsultacjach).
4. Każdy uczestnik Projektu ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych,
przetwarzanych dla potrzeb Konkursu. Zgoda na przetwarzanie danych w wyżej
opisanym celu jest dobrowolna, przy czym stanowi warunek uczestnictwa w Projekcie.
Administratorem danych osobowych uczestników będzie Omni3d Sp. z o.o., na zasadach
określonych w Ustawie z 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018.138 art. 282)
5. Zgodnie z Rozporządzeniem 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–dalej jako: „RODO”)
obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r., Omni3D Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul.
Świętego Michała 43 jako Administrator danych osobowych, informuje uczestników
konkursu, że:
• podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do organizacji, realizacji
Projektu,
• dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z organizacją i realizacją
Projektu oraz przeprowadzenia staży na podstawie art.6 ust.1 pkt. a) RODO,
• odbiorcą danych osobowych będzie Omni3D z siedzibą w Poznaniu ul. Świętego
Michała 43,
• wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych może skutkować niemożliwością wzięcia udziału w realizacji Projektu,
• dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO,
• dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia zakończenia Projektu,
• w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
§ 14.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie
mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
§ 15.
Regulamin Projektu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora a także na stronie
internetowej: www.omni3d.pl.
§16.
Uczestnicy poprzez przystąpienie do Projektu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.

