ZÁ,RZĄDZENIE *o,ł, ä,rr.,n

DYREKTORA KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS
z dnia l2.Il.Ż019 r.
w sprawie powołania Kapiluý przyznającej wyľóżnienie ,,Czeľwona Kokaľdka'' w 2019 r.

Kieľując się postalrowietrieln Ş1 Llst.

l

pkt 2n ILegulalninu oľganizacyjrlego Krajowego Centľum do

spľaw AIDS, stanowiącego załączrrik Nľ 2 do Zal'ządzenia Ministra Zdľowia z dnia 14 sierpnia 20l9 ľ'
w spľawie Krajowego Centľum ds'

AIDS (Dz' ĺJrz' MZ' poz' ó0 z dnia l ó

sieľpnia Ż019 ľ') -

zarządzam, co następuje:

s1
Powołuje się Kapitułę przyznającą wyľóżnienie ,,Czerwona Kokaľdka" osobom w szczegóIny sposób

przyczyniającym się do popľawy jakości życia osób żyjących z HlV, chorych na AIDS, bądŹ też
wlroszącym istotny wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV/AIDS w Polsce, zwaną dalej
,,Kapittlłą'' , w następującym składzie:
Pľzewodniczący: pľof' dľ hab. rl. rned' Alicja Wieľcilîska-Dľapało
Członkowie:

1)

Pľzedstawiciele Kľajowego Celltľum ds' AIDS,

2)
3)
4)

Pľzedstawiciel Polskĺego Towarzystwa Naukowego AIDS'
Pľezes Fundacji Res Humanae,

Przewodlliczący Stowaľzyszenia ,,Bąd,ż z nal.ni",

5)
6)

Pľzewodrriczący Stowarzyszenia',Sieó Plus'',

7)
8)

Prezes Zjednoczenia naRzecz Żyjącycll z HIV/AIDS ,,Pozytywni w Tęczy',,

Przewodúczący Społecznego Komitetu AIDS,
Pľzewodniczący Fundacji Edukacji Społeczrlej

$2
Człorikowie Kapituţ nrogą upoważnić osobę tr.zecią do repľezentowatria w czasie obľad, o czyľr
powiadonrią Kľajowe Cerltrum ds.

A]DS'

l3
Członkostwo w I(apitu le.iest honoroţve'

W

l4

pľzypadku działaĺia na szkodę Kapituły, względnie wielokľotnej nieuspľawiedliwionej

nieobecności w pľacaclr KapituĘ, Dyľektoľ Kľajowego Cetrtrum ds.
członkostwâ w l(apitule.

ls
Do obowiązków członków

l)

Kapituţ

naleŹy

Czynny udział w pľacach Kapituţ.

:

AIDS rnoże pozbawić

2) Zapoznanie się

z

kandydaturami osób zgłoszonyclr

do odznaczenia

i

wytypowanie

laureatów, któľzy otrzymają wyróżnienie podczas obchodów Światowego dnia AIDS.

l6
Zasady i tryb przyznawarria wyrőŻnienia ,,Czeľwolra Kokaĺdka'' okľeślaRegularnin ,,Czerwonej

Kokardki''' stanowiący załącznik nr l do zarządzenia-

Ş7

l.

Kance|aľia Kapituţ znajduje się w siedzibie Kľajowego Centľum ds. AIDS.

2.

obsługę organizacyjną Kapituły zape\rynia KÍajowe Cenlrum ds. AIDS.

3.

Posiedzenia

4.

Decyzję o wyboľze laureatów Kapituła Konkuľsu podejmuje zwykłą większościągłosów, w

Kapituţ są zwoływalre pľzez Dyĺektoľa Kľajowego Centľum ds. AIDS.

głosowaniu jâwnym, w obecnościco najrnlliej połov/y skłâdu członków

Kapituţ.

Ş8

Do ľepĺezentacji KapituĘ upoważniorly jest Przewodniczący Kapituţ oraz osoby pľzez niego
wyznaczone,

se
Kapituła obraduje mz w ľoku' pľzed 1 gľudnia _ Światowy Dzień AIDS

Z

'

Ş]0

dniem wejściâ w życie niniejszego zarządzelia tľaci moc Zarządzenie

30.10.2017 ľ.

$
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Zarządzenie wchodzi w Życie z dnien |2.l1.2019 r.
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Załacznik nr

1

REGULÄMIN

przyznawania,,Czeľwonej Kokarđki'' w 2019 r'

',Czerwona

Ş1
I(okaľdka'' jest wyľóŹnieniem pľzyznawanym z okazji Swiatowego Dnia AIDS.

$2
Kokardką'' otrzymują osoby, które w szczegolny sposób pľzyczyniły
',Czeľwoną
się do popľawy jakości Źycia osób żyjących z HIV, clroľyclr na AIDS, bądŹ tez wniosły
Wyľóżnienie

istotny wkład w dzíałarria pľofilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS w Polsce'

$3
Kandydatuľy zgłaszają orgarĺizacje, instytucje i osoby fizyczne - na odpowiednim foľmulaľzu
(załącznlk nr 2).

s4
Kandydatuľy zgłasza się do 04 listopada 2019 roku pod adresem Kľajowego Centrum
ds.

AIDS.
$5

WyróŹnienia mogą byó pţzyzna:Ýłane w następujących kategoľiach:

.
o
.
.
o
.

Działania w środowisku medycznym;

Działaĺiaw zakľesie profilaktyki;
Dzíałaĺiainstytucji ľządowych i samoľządowych;
Działania ot ganizacji pozarządowy ch;
Działania sektora pľywatnego;
Działania mediów'

Ş6
Kapituła ma pľawo do modyfikowania bloków tematycznych.

Ş7
Kapituła ma prawo ptzyznawaó wyľóżnienia pośmiertnie.

Zgodnie

z

20161619

usÍ.2 rozpotządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2'7 kwietnia 2016 ľ. w spľawie ochľony osób fĺz.ycznych w związku

aft. 13 ust. 1

z

l8

i

z przetwatzaniem danych osobowych i w spľawie swobodnego pľzepływu takich danych oľaz
uchylenia dyľektywy 9 5 / 46/wB (RoDo)' administľatoľem danych sob wych kandydatów

do wyľóŻnienia ,,Czeľwona l(okaľdka'' jest Kľajowe Centrum ds. AIDS z
w Waľszawie, przy ul' Samsonowskiej l

siedzíbą

'

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu pľzyznania wyróżnienia

Kokaľdki'', zgodĺie z
kandydatów

''Czerwonej
niníejszyrn Regulaminem, polegającym rra pľzyjęciu zgłoszenia

do wyľóżnienia ,,Czeľwoną Kokaľdką''' powiadomieniu lauľeatów

drogą

telefoniczną o przyznaniu wyľóżrrierria oľaz ogłoszeniu imion i nazwisk laureatów na portalu

Kĺajowego Centľum ds. AIDS i w kwartalniku ,'Kontľa''.
Sposoby kontaktu z inspektoľenr ochrony danych (IoD) w Krajowyclr Centľum ds. AIDS to:
adľes e-mail: iod@aids.gov.pl

Dane osobowe będą przechowywane pţzez okľes jednego roku.

Laureaci wyľóżnienia ,'Czeľwona Kokaľdka'' mają prawo dostępu do tľeściswoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usurrięcia, jak ľównieŹ pľawo do ograniczenia ich

ptzeÍwarzania, prawo

do cofnięcia zgody, prawo do

pľzenoszenia danyclr, pľawo

do wniesienia spľzeciwu wobec pľzetwaľzaĺiadanych osobowych.

Dane osobowe kandydatów

i

lauľeatów wyróŻnienia ,,Czerwona Kokardka'' nie będą

pĺzekazywane żadnym odbioľcom danych
zantomaÍyzowany i nie będą profilowane'

ani nie będą pţzeÍý'łaţzanew

sposób

Zalącznik nr

2

Imię i nazwisko
osoby zgłaszanej do
odznaczenia
,rCzervloną

Kokardk

Telefon osoby
zglaszanej

Obecnie
wykonyrľany
zawőd

Miejsce pracy

Uzasadnienie

Nazwa i adres
składającego
wniosek

