REGULAMIN KONKURSU
„KRYSZTAŁOWY KOLIBER"
organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Zarząd Główny
I.

Celem konkursu jest:
- promowanie najlepszych rozwiązań i koncepcji organizacyjnych z dziedziny ochrony
zdrowia oraz działalności w środowisku osób z cukrzycą,
- wyróżnienie podmiotów najbardziej zaangażowanych we wdrażanie i upowszechnianie
najnowszych metod usprawniających proces leczenia i poprawiających warunki życia
osób z cukrzycą,
- uhonorowanie osób, które wywarły znaczny wpływ na rozwój opieki diabetologicznej w
Polsce oraz na pomoc ludziom pokrzywdzonym przez los,
- uhonorowanie osób chorych na cukrzycę, które swoją postawą mogą być wzorem dla
innych.

II.

Główną nagrodą konkursu jest statuetka KRYSZTAŁOWY KOLIBER wręczana
corocznie podczas ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

III.

Podmiotami konkursu są:
- instytucje medyczne i inne organizacje działające na rzecz osób chorych,
- osoby zasłużone dla środowiska diabetyków.

IV.

Kategorie konkursu:
1. Kategoria: Wydawnictwo Roku
2. Kategoria: Program Medyczny/Edukacyjny Roku
3. Kategoria: Lekarz Roku
4. Kategoria: Pielęgniarka/Dietetyczka/Edukatorka Roku
5. Kategoria: Społecznik Roku
6. Kategoria: Dobroczyńca Roku
7. Kategoria: Osobowość Roku
8. Kategoria: Wolontariusz Roku
9. Kategoria: Młody Wolontariusz Roku

V.
Kryteria kwalifikacji kandydatów do poszczególnych kategorii:
Kategoria 1
Do tytułu może kandydować książka, broszura, czasopismo, urządzenie szkoleniowe, program
szkoleniowy itp., które w swojej treści porusza problematykę leczenia cukrzycy oraz promuje
metody i zasady prowadzenia cukrzycy z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tej
dziedzinie.
Kategoria 2
Do tytułu może kandydować koncepcja leczenia skutków cukrzycy, której zasługą jest
osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów zdrowotnych lub też program, który przynosi bardzo
dobre wyniki edukacyjne, zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym przeszkolonych
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osób. Program powinien opierać się na najnowszych osiągnięciach naukowych w dziedzinie
diabetologii.
Kategoria 3
Kandydatem do tytułu może być osoba wykonująca zawód lekarza o specjalności diabetolog lub
innej (okulista, kardiolog, internista, nefrolog itp.) zajmujący się prowadzeniem cukrzycy,
zapobieganiem jej skutków oraz leczeniem powikłań. Powinien wyróżniać się w swoim
środowisku zaangażowaniem oraz wynikami w pracy na rzecz osób z cukrzycą oraz postawą
społecznikowską.
Kategoria 4
Kandydatką do tytułu może być osoba rekrutująca się z personelu medycznego, posiadająca duże
osiągnięcia w pracy na rzecz chorych w zakresie leczenia skutków cukrzycy, edukacji i opieki
medycznej. Osoba winna posiadać takie cechy jak: zaangażowanie, fachowość i
bezinteresowność w działaniach.
Kategoria 5
Kandydatem do tytułu może być działacz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, który swoją
pracą i zaangażowaniem w pracy społecznej na rzecz chorych na cukrzycę osiąga wysokie
efekty, jest znany w szerokim kręgu społecznym i ceniony przez swoje środowisko za pracę, jaką
wkłada na rzecz poprawy poziomu życia chorych na cukrzycę.
Kategoria 6
Kandydatem do tytułu może być osoba, firma lub instytucja, która swoim działaniem przysłużyła
się do rozwoju Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, wnosząc trwały wkład w jego dorobek.
Może być to wkład w postaci: środków finansowych lub rzeczowych, nowych rozwiązań
systemowych i pomocy w realizacji znaczących przedsięwzięć. Kandydat wykazuje się
wrażliwością na problemy ludzi cierpiących i gotowością do udzielania pomocy.
Kategoria 7
Kandydatem do tytułu może być osoba z cukrzycą, która osiągnęła nadzwyczajne wyniki na
niwie zawodowej, artystycznej, naukowej, społecznej i innej, co przyniosło jej rozgłos. Jest
wzorem do naśladowania dla innych chorych w realizacji celów życiowych.
Kategoria 8
Kandydatem do tytułu może być osoba, która bezinteresownie poświęca swój czas i wysiłek oraz
okazuje wysokie i stałe zaangażowanie w pomoc Oddziałom i Kołom PSD w realizacji celów
statutowych, czy to podczas ich codziennej działalności, czy przy organizacji większych
przedsięwzięć.
Kategoria 9
Kandydat do tytułu spełnia kryteria Kategorii 8, przy czym jest w wieku do 35 lat.
Zasady zgłaszania kandydatur do „Kryształowego Kolibra”:
Kandydatury do poszczególnych kategorii nagrody „Kryształowy Koliber” mogą zgłaszać
Oddziały Wojewódzkie i Rejonowe PSD oraz kliniki, poradnie i przychodnie diabetologiczne
w terminie do dnia 30.09 danego roku.
Koła terenowe chcące zgłosić swoich kandydatów powinny uzyskać akcept jednostki
nadrzędnej.
Zgłoszenia dokonuje się na piśmie w dowolnej formie (nie jest wymagany specjalny
formularz), zamieszczając stosowne uzasadnienie oraz zgodę osoby na udział w konkursie.
Zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres sekretariat@diabetyk.org.pl lub pocztą
tradycyjną na adres: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Główny ul. Wiosny Ludów 77,
02-495 Warszawa.
VI.
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Wyłonienie zwycięzców:
Spośród zgłoszonych kandydatów wyłonieni zostaną zwycięzcy w poszczególnych
kategoriach przez Prezydium Zarządu Głównego PSD do dnia 31.10 danego roku.
Biuro Zarządu Głównego PSD niezwłocznie powiadomi wszystkich zgłaszających swoich
kandydatów do nagrody o jej przyznaniu bądź nieprzyznaniu oraz o terminie i miejscu jej
wręczenia.
VII.

VIII. Dane osobowe:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów wskazanych w pkt. V regulaminu konkursu
jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Zarząd Główny, ul. Wiosny Ludów 77, 02-495
Warszawa.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi, w tym realizacji swoich praw proszę
kontaktować się na adres e-mail: sekretariat@diabetyk.org.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia kandydatury i zorganizowania
konkursu „Kryształowy Koliber”. Podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów jest
art. 6 ust. 1 lit a. 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, czyli zgoda kandydata na
przetwarzanie danych w związku z konkursem „Kryształowy Koliber”. W tym celu
przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, miejscowość zamieszkania,
dane kontaktowe. Brak podania wskazanych danych uniemożliwi wzięcie udziału w
konkursie „Kryształowy Koliber” organizowanym przez Administratora danych.
4. Dane osobowe Kandydata w związku z informowaniem lub rozpowszechnianiem informacji
będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f 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 (RODO), czyli w oparciu o uzasadniony interes administratora
5. Dane kandydatów nie będą udostępniane innym podmiotom.
6. Dane kandydatów przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane przez okres 5 lat.
7. Dane kandydatów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani
organizacji międzynarodowej.
8. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
9. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania oraz przenoszenia danych.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce
do momentu wycofania zgody.
10. Administrator informuje, że nie przetwarza danych osobowych Kandydata w sposób, który
prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
11. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia go przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków, tj. 25.01.2019.
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Załącznik numer 1:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Administratora Danych Osobowych Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Zarząd Główny, ul.
Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa w celach wzięcia udziału, a w szczególności rozpatrzenia
mojej kandydatury w konkursie „Kryształowy Koliber” organizowanym przez Administratora
danych.
Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie
na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie
wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą elektroniczną na
adres mail: sekretariat@diabetyk.org.pl lub poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody
na adres siedziby Administratora.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych;
podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
uniemożliwieniem wzięcia udziału w konkursie „Kryształowy Koliber” organizowanym przez
Administratora danych.

………..………………………………………
data i podpis kandydata
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