
 
 
Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem i z innymi niepełnosprawnościami. 

Otacza opieką ich rodziców i opiekunów, którzy często znajdują się w trudnej sytuacji 

życiowej. Włącza beneficjentów w proces podejmowania decyzji, które ich dotyczą, pyta 

ich o zdanie, konsultuje. Fundacja realizuje swoją misję zmieniając świat, by zapewniał 

najwyższą jakość życia jej beneficjentom od chwili diagnozy, przez dzieciństwo, 

edukację, aż do szczęśliwej dorosłości i bezpiecznej starości. 

 

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady współpracy Fundacji JiM z siedzibą w 

Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej, pod numerem KRS:  0000127075 , NIP: 7282455613, 

REGON: 473070238 zwanej Organizatorem a osobami fizycznymi/prawnymi 

zwanymi Partnerami i stanowi wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących 

pomiędzy Organizatorem, a podmiotami kandydującymi do zostania Partnerem 

oraz podmiotami, które już Partnerami zostały, o ile inaczej nie postanowiono w 

konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z 

Organizatorem. 

 

 

§ 2 

1. Fundacja JiM jest organizatorem programu partnerskiego. 

2. Program służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Organizatorem a 

podmiotami, które nabędą status Partnera i poprzez swoje działania 

zgodne z Regulaminem, będą popularyzować  idee Fundacji celem 

propagowania wiedzy o autyzmie. Celem programu partnerskiego jest 

wspólne udzielanie aktywnej pomocy członkom Klubu JiM – tj. rodzicom i 

opiekunom osób ze spektrum autyzmu, a także osobom ze spektrum 

autyzmu.  

3. Zakres i formy pomocy, o której mowa w ust. 2 określą Organizator i 

Partner w drodze indywidualnych ustaleń.  

 

§ 3 

1. Przystąpienie do programu partnerskiego jest dobrowolne i nieodpłatne. 

2. Prawo przystąpienia do programu mają osoby fizyczne/prawne, które w 

ramach prowadzonej posiadają możliwości i zasoby do udzielenia pomocy 

członkom Klubu JiM. 

3. Warunkiem przystąpienia do programu jest: 



 
 

a/ wypełnienie formularza z danymi 

b/ zaakceptowanie regulaminu 

c/ ustalenie zakresu i form pomocy na zasadach określonych w § 2 ust. 3, 

w tym akceptacja przez Organizatora zakresu i form pomocy oferowanej 

przez Partnera za pośrednictwem poczty elektronicznej  

4. Decyzja o zatwierdzeniu współpracy z Partnerem należy do Fundacji. 

5. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy nawiązania współpracy z 

Podmiotem, bez podania przyczyny. 

6. Nabycie statusu Partnera jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady 

przewidziane treścią wymienionych dokumentów a  Podmioty te 

zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień powyżej 

wymienionych regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego 

zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora. 

 

 

 

§ 4 

Do obowiązków Organizatora należą: 

1. Informowanie o rodzaju i sposobie  oferowanej przez Partnera pomocy, w 

grupie zamkniętej Klub JiM/FB, 

2. Informowanie o rodzaju i sposobie  oferowanej przez Partnera pomocy, 

na stronie internetowej /w zakładce Partnerzy dla Klubu JiM, wraz z 

umieszczeniem logotypu, adresu, oraz aktywnego linku do strony 

Partnera,  

3. Informowanie członków Klubu JiM o rodzaju i sposobie  oferowanej przez 

Partnera pomocy, za pomocą poczty tradycyjnej, 

4. Dostarczenie Partnerowi w formie elektronicznej logotypu oraz 

materiałów informacyjnych do oznakowania miejsca – ułatwiających 

członkom Klubu JiM skorzystanie z oferowanej pomocy. 

 

§ 5 

Do obowiązków Partnera należą: 

1. Udzielanie członkom Klubu JiM pomocy w rodzaju i sposobie ustalonym 

przez Organizatora i Partnera, po okazaniu dokumentu potwierdzającego 

przynależność do Klubu JiM. 

2. Umieszczenia w widocznym miejscu w swojej siedzibie oznakowania 

udziału w programie partnerskim – naklejki przygotowanej przez 

Organizatora – mającej na celu ułatwienie rozpoznawalności miejsca 

oferowanej pomocy członkom Klubu JiM, 

3. Dostarczenie Organizatorowi w formie elektronicznej logotypu oraz 

informacji o swoich produktach lub usługach - ułatwiających członkom 

Klubu JiM skorzystanie z oferowanej pomocy. 



 
 

 

§ 6 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w programie jest możliwa na pisemne żądanie 

Partnera ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym 

zgłoszono rezygnację, chyba że Partner i Organizator ustalą inaczej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zgody na współpracę z 

Partnerem w każdym czasie, bez podania przyczyny. 

3. W przypadku naruszenia przez Partnera/Organizatora warunków 

określonych niniejszym regulaminem, współpraca może ulec zakończeniu 

w każdym czasie.  

4. Czynności, o których mowa powyżej w ust. 1-4 wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

§ 7 

1. Spory pomiędzy Partnerem a Organizatorem związane z realizacją programu 

partnerskiego będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie, a w 

ostateczności  w postępowaniu cywilnym  przed Sądem powszechnym 

właściwym dla siedziby Organizatora. 

 

§ 8 

 

1. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zwykłych 

przez Organizatora, w zakresie: nazwisko, imiona, adres zamieszkania, 

PESEL, numer telefonu, adres email, NIP firmy, adres, nazwa celem 

realizacji programu partnerskiego. 

2. Administratorem danych zawartych w formularzu jest Fundacja JiM z 

siedzibą w Łodzi. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z 

działalnością na rzecz pomocy udzielanej członkom Klubu JiM. Dane nie 

będą udostępnianie innym podmiotom. Przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych i ich poprawiania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


