Regulamin Konkursu
„Pokażcie nam jak Wasza szkoła może być eko!”
§1
Postanowienia ogólne
1. Poniższy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki i zasady przeprowadzenia
konkursu pod nazwą „Pokażcie nam jak Wasza szkoła może być eko!” (zwanego dalej
„Konkursem”). Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz pod adresem: ul.
Śląska 4, 60-614 Poznań.
2. Zlecającym Konkurs i przyrzekającym nagrody jest Fundacja Komputronik z siedzibą w Poznaniu (60003) przy ul. Wołczyńskiej 37, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem
0000743105, NIP 7792493877 (zwana dalej „Przyrzekającym”). Patronat Honorowy nad
Konkursem sprawuje Komputronik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-003) przy ul.
Wołczyńskiej 37, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem 0000270885,
NIP 9720902729.
3. Organizatorem (Wykonawcą) Konkursu jest Agencja Reklamowa „Victoria Promotion Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością” sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-614) przy ul. Śląskiej 4, wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem 0000274058, NIP 7840042754
(zwana dalej „Organizatorem”).
4. Przyrzekający zastrzega, że wszelkie czynności techniczne związane z realizacją niniejszego
Konkursu, a w szczególności kontaktowanie się z jego Uczestnikami, mogą zostać powierzone
Organizatorowi. W przypadku wszelkich wątpliwości powstałych na gruncie realizowania
niniejszego Konkursu, ostateczne stanowisko należy do Przyrzekającego.
5. Konkurs ma na celu pogłębienie wśród uczestników wiedzy z zakresu ekologii, a także zachęcanie
młodzieży do podejmowania działań twórczych, których wynikiem będzie stworzenie dzieła.
6. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem sieci Internet i odbywa się na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
§2
Udział w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każdy uczeń szkoły podstawowej,
liceum, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy.
3. W przypadku uczniów, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (w szczególności
dotyczy to osób które ukończyły 18 rok życia), warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody
na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku udostępnionych w Konkursie w celach
związanych z Konkursem.
4. W przypadku uczniów, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych
(w szczególności dotyczy to osób, które nie ukończyły 18 roku życia), warunkiem udziału w

Konkursie jest posiadanie zgody na udział w nim, a także posiadanie zgód na przetwarzanie swoich
danych osobowych oraz wizerunku udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem,
udzielonych przez przedstawiciela ustawowego (np. rodzica, opiekuna prawnego).
5. Wzory formularzy zgód, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, stanowią załączniki nr 1 do
Regulaminu.
6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Przyrzekającego oraz
Organizatora i Sponsora, ani członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Za członków najbliższej
rodziny przyjmuje się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
7. Do wzięcia udziału w Konkursie konieczne jest posiadanie dostępu do urządzenia (komputer, tablet,
telefon) połączonego z siecią Internet, a także adresu e-mail.
§3
Przedmiot Konkursu
1. Przedmiot konkursu polega na przygotowaniu filmiku (zwanego dalej „Filmikiem”) prezentującego
działanie lub działania, jakie może podjąć szkoła, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu, których
realizacja spowoduje, że wspomniana szkoła stanie się bardziej ekologiczną placówką oświaty.
2. Obowiązkiem Uczestnika jest przygotowanie Filmiku z wykorzystaniem fragmentów video
udostępnionych przez Organizatora na stronie https://fundacjakomputronik.pl/konkurs/.
Fragmenty udostępnionego przez organizatora video powinny być zamieszczone na wstępie oraz
na końcu Filmiku.
3. Organizator w tym miejscu podkreśla, że Uczestnikowi powinny przysługiwać pełne autorskie prawa
majątkowe i osobiste do Filmiku. Ponadto Organizator przypomina, że przy ewentualnym
wykorzystaniu do utworzenia Filmiku cudzych utworów, należy posiadać do nich stosowne
uprawnienia.
4. Filmik może zostać zrealizowany przez Uczestnika indywidualnie lub w grupie, która maksymalnie
może składać się z 10 osób (zwanej dalej Grupą). W przypadku realizacji Filmiku w Grupie, każdy z
jej członków posiada status Uczestnika. Członkowie Grupy muszą uczęszczać do tej samej szkoły.
5. Maksymalny czas trwania Filmiku to 4 minuty.
6. Filmik powinien być przygotowany wyłącznie na potrzeby Konkursu i nie powinien być publikowany
w jakikolwiek sposób przed ogłoszeniem Konkursu.
7. Każdy Uczestnik może brać udział w tworzeniu tylko jednego Filmiku.
8. Każdy Filmik może zostać zgłoszony do Konkursu wyłącznie jeden raz. Ponowne zgłoszenie Filmiku
nie wywołuje żadnych skutków w rozumieniu Regulaminu i nie bierze udziału w Konkursie.
9. Organizator
zastrzega,
że
Filmik
powinien
być
zgodny
z
Wytycznymi
dla
społeczności
portalu
YouTube,
dostępnymi
pod
adresem:
https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines.
W
szczególności
Przedmiot Konkursu nie może zawierać jakichkolwiek treści:
a. mogących być uznanym za spam;
b. o charakterze wulgarnym, erotycznym lub pornograficznym,
c. naruszających przekonania religijne;
d. wzywających do nienawiści na tle rasowym lub etnicznym;
e. zawierających informacje obraźliwe lub nieprawdziwe;
f. w jakikolwiek sposób nakłaniających do przemocy i nienawiści,

g. stanowiących przekaz marketingowy usług lub towarów Uczestnika lub osób trzecich;
h. naruszających w jakikolwiek sposób prawa Organizatora, Przyrzekającego lub osób trzecich;
i. naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
10. Filmik powinien być przesłany w jednym z następujących formatów: .WebM, .MP4, .MPEG4, 3GPP
i MOV, .AVI, .MPEGPS, .WMA, .WMV, .FLV., zaś jego wielkość nie powinna przekraczać 2 GB.
§4
Zgłoszenie do Konkursu
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie
internetowej: https://fundacjakomputronik.pl/konkurs/ (zwane dalej „Zgłoszeniem”).
2. Filmik należy wysłać za pośrednictwem platformy wetranfer.com. Wygenerowany link,
umożliwiający pobranie Filmiku przez Organizatora, należy umieścić w Zgłoszeniu, zgodnie z ust. 3
poniżej.
3. W treści Zgłoszenia należy wskazać następujące dane: imię i nazwisko Zgłaszającego Filmik, datę
urodzenia Zgłaszającego Filmik, mail kontaktowy Zgłaszającego Filmik, numer kontaktowy
Zgłaszającego Filmik, imiona i nazwisko pozostałych Uczestników (Członków Grupy), link do
pobrania Filmiku (wetransfer), nazwę, adres i dane kontaktowe do Szkoły Uczestników. W
przypadku, gdy Zgłaszający dokonuje zgłoszenia Filmiku zrealizowanego przez Grupę, Zgłaszający
staje się automatycznie na czas trwania Konkursu przedstawicielem całej Grupy (zwanym dalej
„Przedstawicielem Grupy”), na co Członkowie Grupy i opiekunowie prawni Członków Grupy
wyrażają zgodę.,
4. Przedstawiciel Grupy od chwili dokonania zgłoszenia będzie odpowiadał za kontakt Grupy
z Organizatorem zarówno w trakcie trwania Konkursu, jak i ewentualnie po jego zakończeniu.
5. Warunkiem dokonania skutecznego zgłoszenia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest przesłanie
wraz z Filmikiem (wetransfer) wypełnionych i podpisanych skanów/zdjęć formularzy zgód, o których
mowa w § 2 ust. 3 lub 4 Regulaminu.
6. W przypadku przygotowania Filmiku przez Grupę, warunkiem dokonania skutecznego zgłoszenia
udziału w Konkursie jest przesłanie wraz z Filmem skanów/zdjęć formularzy zgód, o których mowa
w § 2 ust. 3 lub 4 Regulaminu dotyczących wszystkich Uczestników Grupy. Zaleca się w przypadku
Grupy, aby wszystkie formularze zgód zostały przesłane w jednym pliku.
7. Zgłoszeń można dokonywać od godz. 00:00 dnia 7 października 2019 r. do godz. 23:59 dnia 30
listopada 2019 r.
8. Ewentualne uzupełnienie braków w dokumentacji wymaganej do skutecznego zgłoszenia Filmiku
może nastąpić wyłącznie w terminie określonym w ust. 6 powyżej.
9. Prawidłowość zgłoszenia Filmiku i jego treść jest weryfikowana przez Organizatora pod kątem
zgodności z Regulaminem. Organizator ma prawo do odrzucenia zgłoszenia w przypadku uznania,
że narusza ono wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem. Organizator nie ma obowiązku
informowania oraz uzasadniania przyczyn odrzucenia Zgłoszenia.
10.W przypadku pozytywnej weryfikacji dokonanego zgłoszenia, Organizator opublikuje Filmik na
kanale Komputronik o nazwie: Komputronik, prowadzonym na portalu YouTube, dostępnym pod
adresem: https://www.youtube.com/user/KomputronikSA (zwanym dalej „Kanałem”).
11.W przypadku powzięcia przez Organizatora na późniejszym etapie Konkursu wątpliwości co do
spełnienia przez Uczestnika warunków wzięcia w nim udziału, w tym dokonania zgodnego z prawem
lub Regulaminem Zgłoszenia, Organizator po uprzednim zwróceniu się do Uczestnika o wyjaśnienie

zaistniałych wątpliwości we wskazanym terminie ma prawo (w szczególności w przypadku braku
odpowiedzi lub upewnienia się co do niezgodnego z Regulaminem lub prawem uczestnictwa w
Konkursie) do usunięcia sprzecznych z Regulaminem lub prawem Zgłoszeń.
12.Organizator traktuje jako niezgłoszone Filmiki, które pomimo pozytywnego zweryfikowania zostaną
następnie zablokowane lub usunięte przez administratora portalu YouTube.
§5
Wyłonienie zwycięzcy Konkursu
1. Publikacja zgłoszonych do Konkursu Filmików nastąpi niezwłocznie na Kanale po pozytywnej
weryfikacji przez Organizatora.
2. Zwycięskie Filmiki - trzy najlepsze, wyłoni Komisja Konkursowa.
3. Komisja Konkursowa składa się co najmniej z trzech osób. Skład Komisji Konkursowej określi
Przyrzekający lub Organizator w trakcie trwania Konkursu. Zwycięskie Filmiki zostaną wyłonione
przez Komisję Konkursową zwykłą większością głosów.
4. Komisja ocenia zgodność filmiku z tematyką konkursu, przekaz dzieła, wartość
artystyczną, oryginalność przedstawienia tematu, pomysłowość i kreatywność twórców, jakość
wykonania filmu a także ilość pracy włożonej w powstanie dzieła.
5. Ogłoszenie zwycięskich Filmików nastąpi na Kanale w dniu 6 13 grudnia 2019 r. Jednocześnie
Organizator o decyzji Komisji Konkursowej powiadomi Uczestnika albo Przedstawiciela Grupy, który
zgłosił zwycięskie Filmiki, za pośrednictwem wiadomości e-mail.
§6
Nagroda i jej odbiór
1. Organizator wskazuje, że dla Uczestnika Konkursu, którego Filmik zostanie uznany przez Komisję
Konkursową za zwycięski (zwanego dalej „Zwycięzcą Konkursu”), nagrodę stanowić będzie
przekazana przez Przyrzekającego Karta Podarunkowa (Voucher) do sklepu Komputronik
o wartości 200 zł (zwany dalej „Nagrodą”) oraz butelkę filtrująca Brita o wartości 37,90 zł.
2. Organizator wskazuje, że w przypadku, gdy decyzją Komisji Konkursowej zwycięży Filmik zgłoszony
przez Grupę, Przyrzekający przekaże Nagrodę każdemu członkowi Grupy z osobna.
3. Karta podarunkowa (Voucher) będzie ważny przez 12 miesięcy od momentu przekazania
Uczestnikowi.Nagroda będzie uprawniała do jej wykorzystania przy zakupach dokonywanych
w stacjonarnym sklepie Komputronik, jak i w sklepie internetowym.
4. Organizator wskazuje, że poza Zwycięzcami Konkursu, Przyrzekający zastrzega prawo przyznania
nagrody specjalnej dla Uczestnika lub Grupy.
5. Organizator wskazuje, że żaden inny podmiot poza Przyrzekającym nie jest fundatorem Nagrody
w Konkursie.
6. Termin wręczenia Nagrody zostanie ustalony wspólnie przez Organizatora oraz Przyrzekającego ze
Zwycięzcami Konkursu po rozstrzygnięciu Konkursu. W przypadku wygrania Konkursu przez Grupę,
termin wręczenia nagrody zostanie ustalony z Przedstawicielem Grupy, który będzie wiązał
wszystkich członków Grupy.
7. W przypadku niemożności ustalenia terminu pozwalającego na osobiste wręczenie nagrody
w terminie 2-miesięcy od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcom
Konkursu przesyłką kurierską.

8. Przyrzekający w trakcie wydania Nagrody może żądać pisemnego potwierdzenia jej odebrania.
9. W przypadku, gdy wygranie Nagrody przez Zwycięzców Konkursu spowoduje powstanie obowiązku
podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Zwycięzca Konkursu otrzyma
od Przyrzekającego dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie zryczałtowanego podatku od
Nagrody (zwaną dalej „Nagrodą dodatkową”).
10.Nagroda dodatkowa nie będzie wydawana bezpośrednio Zwycięzcy Konkursu, lecz zostanie
przekazana do właściwego urzędu skarbowego przez Przyrzekającego.
11.Organizator zastrzega, że w sytuacji, gdy wygranie Nagrody spowoduje powstanie obowiązku
podatkowego, Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu będzie podanie numeru
PESEL oraz informacji o właściwym Urzędzie Skarbowym w celu dokonania rozliczenia, o którym
mowa w ust. 9 powyżej.
12.Podmiotem odpowiedzialnym za ewentualne prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od
wygranej Nagrody zgodnie z właściwą ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jest
Przyrzekający.
13.W przypadku niemożności doręczenia Nagrody przesyłką kurierską, Nagroda nie jest wydawana i
pozostaje własnością Organizatora, a roszczenie Zwycięzcy Konkursu o jej wydanie wygasa. W takiej
sytuacji Przyrzekający może wedle własnego uznania wręczyć Nagrodę innemu Uczestnikowi
Konkursu.
14.Nagroda nie podlega wymianie na pieniądze.
15.Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do ewentualnej Nagrody na podmiot trzeci bez
uzyskania zgody Przyrzekającego.
§7
Świadczenie pozakonkursowe
1. Organizator oświadcza, że niezależnie od wyników Konkursu, z uwagi na prowadzoną przez
Przyrzekającego działalność społeczną, Przyrzekający przekaże na rzecz szkoły, do której uczęszcza
jeden ze Zwycięzców Konkursu, sprzęt o równowartości nie przekraczającej 10.000 zł brutto ze
sklepu Komputronik.pl, jeden oczyszczacz powietrza, jeden ekspres do kawy oraz dziesięć
dzbanków filtrujących wodę, lub ewentualnie Kartę Podarunkową umożliwiającą nabycie ww.
sprzętów.
2. Organizator oświadcza, że niezależnie od ust. 1 powyżej, z uwagi na prowadzoną przez
Przyrzekającego działalność społeczną, Przyrzekający chciałby przekazać dwóm wybranym przez
siebie szkołom, do której uczęszczają pozostali Zwycięzcy Konkursu, po jednym oczyszczaczu
powietrza po jednym ekspresie do kawy, a także po 10 dzbanków filtrujących wodę, lub
ewentualnie Kartę Podarunkową umożliwiającą nabycie ww. sprzętów.
3. Przekazanie wymienionych w ustępie powyżej urządzeń może nastąpić wyłącznie za zgodą danej
szkoły, na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej.
4. W przypadku wyrażenia przez szkołę, do której uczęszczają Zwycięzcy Konkursu, zgody na przyjęcie
opisanych powyżej świadczeń, Organizator oraz Przyrzekający dołożą wszelkich starań, aby
przekazanie świadczeń nastąpiło jednocześnie z wręczeniem Nagrody Zwycięzcy Konkursu.
5. W przypadku braku wyrażenia zgody przez daną szkołę na przyjęcie świadczeń określonych w ust.
2 i 3 powyżej, Przyrzekający może zaproponować ich przekazanie innym placówkom oświatowym,
których uczniowie wzięli udział w Konkursie.

6. Podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie ewentualne rozliczenia podatkowe związane
z przekazaniem oczyszczaczy powietrza jest Przyrzekający.

§8
Prawa autorskie
1. Każdy Uczestnik dokonując Zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu osobiste oraz majątkowe
prawa autorskie do Filmiku.
2. Dokonując Zgłoszenia każdy Uczestnik udziela Przyrzekającemu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji,
nieograniczonej terytorialnie, do korzystania z Filmiku, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenia i zwielokrotnienia dowolną techniką, w dowolnie wybranej formie, w dowolnej
liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką zapisu cyfrowego na dowolnych nośnikach,
niezależnie od przyjętego w obrocie standardu, systemu i formatu plików,
b) wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów lub innych urządzeń posiadających
pamięć elektroniczną (np. kart pamięci, pamięć RAM, FLASH) – w tym urządzeń mobilnych (np.
tablet, smartfon) oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych
zasobów pamięci,
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie, a więc udostępnianie w taki sposób aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie dowolnie wybranym,
d) wprowadzania i udostępniania do sieci Internet, w szczególności na stronach www oraz
portalach społecznościowych, odpłatnie lub nieodpłatnie,
e) łączenia całości oraz fragmentów z innymi utworami, także takimi które nie powstały w wyniku
działań Licencjobiorcy – które tworzą jednorodne opracowanie przedmiotu licencji,
f) w celach promocji i reklamy,
g) wykorzystania w innych utworach w postaci nie stanowiącej opracowania, w tym w utworach
audiowizualnych lub multimedialnych, w zakresie wskazanym w pkt. a) – f) powyżej.
2. Organizator zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu, nabywa prawo własności
Filmiku oraz autorskie prawa majątkowe do Filmiku na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego
bez ograniczeń czasowych. Przeniesienie majątkowych praw autorskich nie uchybia licencji
udzielonej zgodnie z ust. 1 powyżej. W szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych
do Filmiku następuje na poniższych polach eksploatacji:
a) utrwalenia i zwielokrotnienia dowolną techniką, w dowolnie wybranej formie, w dowolnej
liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką zapisu cyfrowego na dowolnych nośnikach,
niezależnie od przyjętego w obrocie standardu, systemu i formatu plików,
b) wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów lub innych urządzeń posiadających
pamięć elektroniczną (np. kart pamięci, pamięć RAM, FLASH) – w tym urządzeń mobilnych (np.
tablet, smartfon) oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych
zasobów pamięci,
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie, a więc udostępnianie w taki sposób aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie dowolnie wybranym,
d) wprowadzania i udostępniania do sieci Internet, w szczególności na stronach www oraz

portalach społecznościowych, odpłatnie lub nieodpłatnie,
e) łączenia całości oraz fragmentów z innymi utworami, także takimi które nie powstały w wyniku
działań Licencjobiorcy – które tworzą jednorodne opracowanie przedmiotu licencji,
f) w celach promocji i reklamy,
g) wykorzystania w innych utworach w postaci nie stanowiącej opracowania, w tym w utworach
audiowizualnych lub multimedialnych, w zakresie wskazanym w pkt. a) – f) powyżej.
3. Z tytułu udzielenia licencji oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do przesłanych
Filmików, Uczestniczkom Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie.
4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania przesłanych Filmików.
§9
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać przez czas trwania Konkursu drogą elektroniczną
na adres: konkurs@fundacjakomputronik.pl
2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane nie później niż w terminie do dnia 1 grudnia
2019 r. Reklamacje wpływające po określonym powyżej zakreślonym terminie nie będą
rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz
zwięzły opis sprawy wraz z oczekiwanym rozstrzygnięciem.
4. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 3 dni roboczych od
daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Za dzień rozpatrzenia reklamacji uznaje się dzień
wysłania odpowiedzi na reklamację do Uczestnika lub jej przedstawiciela ustawowego. Osoba
zgłaszająca reklamację zostanie powiadomiona o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą
elektroniczną.
5. Ostateczną decyzję w sprawie reklamacji podejmuje Przyrzekający po jej przekazaniu przez
Organizatora.
§ 10
Informacja o ochronie danych osobowych
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO, informujemy, iż Administratorem danych osobowych
Uczestników Konkursu jest Agencja Reklamowa „Victoria Promotion Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-614) przy ul. Śląskiej 4, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem 0000274058, NIP 7840042754 (zwana w
Regulaminie jako „Organizator”).
2. Dane osobowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym oraz przekazane w związku z uczestnictwem
w Konkursie przetwarzane będą na podstawie zgody Uczestników, o której mowa w art. 6 ust. 1
lit. a) RODO, w celu związanym z realizacją Konkursu, wręczenia nagród, a w przypadku danych

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

osobowych obejmujących wizerunek utrwalony na Filmikach, cel ten obejmował będzie również
zapisywanie, utrwalanie Filmików w pamięci komputera, na przenośnych nośnikach pamięci,
rozpowszechnianie Filmików poprzez publiczne, w tym w sieci Internet, wyświetlenie, a także
publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do przekazanych Filmików w
miejscu i czasie przez siebie wybranym.
Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (jako Administrator danych
osobowych) i jego upoważnieni pracownicy, Przyrzekający, podmioty realizujące wysyłkę nagród,
organy administracji publicznej w celu rozliczenia podatku, a także podmioty, którym powierzone
może zostać przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 2
powyżej.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, wręczenia nagród, zrealizowania celu, o którym mowa w
ust. 2 powyżej, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody przez Uczestnika, chyba że dalsze
przetwarzanie będzie konieczne do wywiązania się z prawnego obowiązku wynikającego z prawa
Unii Europejskiej lub prawa w Polsce.
Wyrażenie przez Uczestnika zgody wskazanej w Regulaminie oraz podanie przez Uczestnika swoich
danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z prawnego obowiązku, ale jednocześnie jest
warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. Skutkiem niewyrażenia zgody przez
Uczestnika lub niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Konkursie.
Każdy Uczestnik posiada prawo żądania od Organizatora dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a
także do żądania przenoszenia danych.
Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO lub innego aktualnego w danym momencie aktu prawa
polskiego regulującego kwestię ochrony danych osobowych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Uczestnika odwołana w każdym czasie
poprzez oświadczenie wysłane do Organizatora drogą elektroniczną informacji na adres:
konkurs@fundacjakomputronik.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
Dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w formie profilowania, jak również nie będą
przekazywane do państw trzecich.
§ 11
Postanowienia końcowe

1. Każdy Uczestnik oświadcza, że akceptuje wszystkie warunki określone w Regulaminie.
2. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec
Przyrzekającego, Organizatora oraz osób trzecich na wypadek, gdyby Filmik naruszał prawa osób
trzecich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w sytuacji, gdy nie
zostanie przesłany żaden Filmik, żaden z przesłanych Filmików nie spełni warunków Regulaminu lub
gdy poziom artystyczny przesłanych Filmików będzie niezadowalający.
5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za unieważnienie Konkursu lub odwołanie
Konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników danych nieprawdziwych,
w tym błędnych, lub uniemożliwiających wręczenie Nagrody.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach Organizator będzie
informować na stronie internetowej https://fundacjakomputronik.pl/konkurs/.
10. Zgodnie z § 1 ust. 4 Regulaminu, sprawy nieobjęte przedmiotowym Regulaminem rozstrzyga
Przyrzekający. Decyzje Przyrzekającego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
11. Wersja niniejszego regulaminu obowiązuje od dnia jej opublikowania na stronie internetowej
Organizatora, tj. od 14. listopada 2019 r. 4. grudnia 2019r.

Załącznik nr 1. Zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
- „Pokażcie nam jak Wasza szkoła może być eko!” - ZGŁOSZENIE KONKURSOWE - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - ZGODA NA WYKORZYSTANIE
WIZERUNKU (dla osób poniżej 18 roku życia)

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE WRAZ Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU
Oświadczam,

że

wyrażam

zgodę

na

udział

mojego

dziecka

…...............................................

w Konkursie pt. „Pokażcie nam jak Wasza szkoła może być eko!”, organizowanym przez „Victoria Promotion Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością” sp. k. z siedzibą w Poznaniu na zlecenie Fundacja Komputronik z siedzibą w
Poznaniu. Poniżej podaję dane dziecka oraz dane kontaktowe:
Imię i Nazwisko dziecka, wiek: .....................................................
Imię i Nazwisko rodzica lub opiekuna: …………………………………………………………………
adres e-mail rodzica lub opiekuna: ……………………………………………. telefon rodzica lub opiekuna: …………………………
adres do korespondencji rodzica lub opiekuna: …………………………………………….........................................
Oświadczam, że znam w całości Regulamin Konkursu oraz, że w pełni akceptuję jego treść.
W szczególności potwierdzam, że znane mi są postanowienia Regulaminu dotyczące przetwarzania danych
osobowych oraz kwestii praw autorskich dotyczących przedmiotu Konkursu.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są pełne i prawdziwe. Oświadczam, że przesłany do Konkursu filmik jest
wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych.
……………………………………….….…………………………………………………………..
(miejscowość, data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego
dziecka …………………………………….. objętych Zgłoszeniem Konkursowym na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia
Konkursu, w tym w celu przyznania i przekazania nagrody w Konkursie oraz realizacji ewentualnych reklamacji.
Powyższa zgoda pozwala m.in. na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka w wiadomościach
dotyczących Konkursu udostępnianych na stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych
Organizatora Konkursu lub Fundacji Komputronik, w tym informujących o przebiegu Konkursu i jego wynikach.
……………………………………….….…………………………………………………………..
(miejscowość, data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie wizerunku mojego
dziecka utrwalonego na filmiku będącym przedmiotem Konkursu, a także na wszelkich filmikach i fotografiach
powstałych w związku z organizacją Konkursu. Wyrażona zgoda obejmuje w szczególności nieodpłatne i
nieograniczone w czasie prezentowanie (rozpowszechnianie) ww. wizerunku mojego dziecka w przekazach
telewizyjnych, internetowych, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjnoreklamowych wydawanych przez Organizatora lub Fundację Komputronik.
Oświadczam przy tym, że wyrażam jednocześnie zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie prezentowanie
(rozpowszechnianie) przesłanego w ramach konkursu filmiku na stronach internetowych i profilach na portalach
społecznościowych Organizatora lub Fundacji Komputronik, w tym w materiałach dotyczących Konkursu lub
materiałach promocyjno-reklamowych.

……………………………………….….…………………………………………………………..
(miejscowość, data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
- „Pokażcie nam jak Wasza szkoła może być eko!” - ZGŁOSZENIE KONKURSOWE - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - ZGODA NA WYKORZYSTANIE
WIZERUNKU (dla osób powyżej 18 roku życia)

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE WRAZ Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU
Ja, ………………………………., oświadczam, że wyrażam chęć udziału w Konkursie pt. „Pokażcie nam jak Wasza szkoła
może być eko!”, organizowanym przez „Victoria Promotion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sp. k. z
siedzibą w Poznaniu na zlecenie Fundacja Komputronik z siedzibą w Poznaniu. Poniżej podaję dane dziecka oraz
dane kontaktowe:
Imię i Nazwisko, wiek: .................................................
adres

e-mail:

…………………………………………….

telefon:

…………………………

adres do korespondencji: …………………………………………….........................................

Oświadczam, że znam w całości Regulamin Konkursu oraz, że w pełni akceptuję jego treść.
W szczególności potwierdzam, że znane mi są postanowienia Regulaminu dotyczące przetwarzania danych
osobowych oraz kwestii praw autorskich dotyczących przedmiotu Konkursu.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są pełne i prawdziwe. Oświadczam, że przesłany do Konkursu filmik jest
wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych.
……………………………………….….…………………………………………………………..
(miejscowość, data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych Zgłoszeniem Konkursowym
na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu przyznania i przekazania nagrody w Konkursie
oraz realizacji ewentualnych reklamacji. Powyższa zgoda pozwala m.in. na zamieszczenie moich danych
osobowych w wiadomościach dotyczących Konkursu udostępnianych na stronach internetowych i profilach na
portalach społecznościowych Organizatora Konkursu lub Fundacji Komputronik, w tym informujących o przebiegu
Konkursu i jego wynikach.
……………………………………….….…………………………………………………………..
(miejscowość, data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie mojego wizerunku
utrwalonego na filmiku będącym przedmiotem Konkursu, a także na wszelkich filmikach i fotografiach powstałych
w związku z organizacją Konkursu. Wyrażona zgoda obejmuje w szczególności nieodpłatne i nieograniczone w
czasie prezentowanie (rozpowszechnianie) ww. wizerunku w przekazach telewizyjnych, internetowych, gazetach,
magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Organizatora
lub Fundację Komputronik.
Oświadczam przy tym, że wyrażam jednocześnie zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie prezentowanie
(rozpowszechnianie) przesłanego w ramach konkursu filmiku na stronach internetowych i profilach na portalach
społecznościowych Organizatora lub Fundacji Komputronik, w tym w materiałach dotyczących Konkursu lub
materiałach promocyjno-reklamowych.
……………………………………….….…………………………………………………………..
(miejscowość, data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

