Regulamin konkursu “Zdobądź tablet dla swojej szkoły!”
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: “Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w
konkursie pod nazwą “Zdobądź tablet dla swojej szkoły!” (dalej jako: “Konkurs”).
2. Niniejszy Konkurs jest częścią Konkursu “HackJunior - hackathonu dla dzieci i młodzieży”,
zgodnie z § 5 ust. 5 oraz § 5 ust. 6 jego regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie:
https://www.gov.pl/web/govtech/hackjunior.
3. Organizatorem Konkursu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament GovTech
Polska (dalej jako: “Organizator”, “GovTech”) z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie
1/3, 00-583 Warszawa. Z Organizatorem można skontaktować się pod adresem e-mail:
govtech@kprm.gov.pl.
4. Fundatorem nagrody jest Spółka pod firmą “P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000217207, NIP: 9512120077, REGON: 015808609 (dalej jako “Play”).
5. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1 ustawy - Kodeks cywilny
(Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, tekst jednolity).
6. Konkurs jest przeprowadzany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Konkurs jest organizowany na stronie: https://www.facebook.com/GovTechPolska.
8. Za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z obowiązującym prawem odpowiada
Organizator.
9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,
grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych.
§2. ZASADY UCZESTNICTWA.
1.

2.

3.
4.

W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele i dyrektorzy ze szkół podstawowych (uczący
w klasach 1-8) oraz rodzice albo opiekunowie prawni uczniów uczęszczających do szkół
podstawowych (uczących się w klasach 1-8), dalej zwani łącznie jako: “Uczestnicy”.
Warunkami uczestnictwa w konkursie są:
2.1.
posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
2.2.
spełnienie warunku opisanego w § 2 ust. 1 Regulaminu.
2.3.
odpowiedzenie na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem o Konkursie na
stronie: https://www.facebook.com/GovTechPolska.
2.4.
wskazanie szkoły podstawowej (pełnej nazwy, numeru oraz miejscowości), której
pracownikiem jest nauczyciel lub dyrektor albo do której uczęszcza dziecko
rodzica lub opiekuna prawnego, biorących udział w Konkursie.
Konkurs trwa od 23 listopada 2020 r. do 27 listopada 2020 r. do godziny 15:00.
Aby wziąć udział w konkursie, należy umieścić komentarz pod postem o konkursie na
profilu GovTech Polska, w którym należy zawrzeć odpowiedź na pytanie: co fajnego
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5.

6.
7.

wydarzyło się w Twojej szkole lub szkole Twojego dziecka podczas zdalnego nauczania?
Co Cię pozytywnie zaskoczyło? (dalej jako: “Pytanie Konkursowe”).
Odpowiadając na pytanie konkursowe w komentarzu, należy na końcu w nawiasie podać
pełną nazwę szkoły podstawowej ze wskazaniem nazwy miejscowości, której jest się
pracownikiem albo do której uczęszcza dziecko rodzica lub opiekuna prawnego,
biorącego udział w konkursie.
Organizator zastrzega prawo weryfikacji wymagania określonego w § 2 ust. 1 Regulaminu
z organami szkoły podstawowej wskazanej w komentarzu.
Niespełnienie wymogów formalnych określonych w § 2 ust. 2 skutkuje wykluczeniem
komentarza z Konkursu.
§3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD.

1. Nagrodami w konkursie są tablety Lenovo TAB M 10+ (dalej jako: “Nagrody”).
2. Organizator powoła Kapitułę oceniającą komentarze zawierające odpowiedzi na pytanie
konkursowe, złożoną z niezależnych ekspertów w dziedzinie edukacji, innowacji oraz
nowych technologii.
3. Kapituła wybierze 5 (słownie: pięć) komentarzy zawierających odpowiedź na pytanie
konkursowe, kierując się następującymi kryteriami:
a. Zgodności - komentarz stanowi logiczną odpowiedź na pytanie konkursowe.
b. Kreatywności - komentarz wyróżnia się spośród pozostałych oraz w ciekawy
sposób odpowiada na pytanie.
c. Poprawności językowej - komentarz jest napisany zgodnie z zasadami poprawnej
polszczyzny.
4. Decyzje Kapituły będą podejmowane zwykłą większością głosów.
5. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Wyniki
konkursu
zostaną
opublikowane
na
stronie:
https://www.facebook.com/GovTechPolska.
7. Play przekaże nagrody pięciu szkołom podstawowym, które zostaną wskazane przez
uczestników w komentarzach wybranych przez Kapitułę.
8. Każda szkoła podstawowa otrzyma jedną nagrodę (jeden tablet).
9. Prawo do nagród przysługuje szkołom podstawowym na zasadach i w ilości określonej
powyżej.
10. Play przekaże nagrody szkołom podstawowym wybranym zgodnie z procedurą opisaną
powyżej. Nagrody zostaną wysłane na adres szkoły podstawowej w ciągu 14 dni od
ogłoszenia wyników Konkursu.
§3. DANE OSOBOWE.
1. KPRM oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”) w stosunku do danych
osobowych Uczestników oraz członków Kapituły.
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2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, której dane dotyczą może kontaktować
się z: Administratorem Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie
1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl lub Inspektorem Ochrony Danych,
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail:
IOD@kprm.gov.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, odpowiednio
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa o
archiwizacji oraz obsługi roszczeń z tytułu realizacji Wydarzenia), art. 6 ust. 1 lit. e RODO
(przeprowadzenie Konkursu), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (informowanie mediów o przebiegu
Konkursu oraz publikowania danych osobowych Uczestników oraz członków Kapituły na
potrzeby realizacji działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących Konkursu).
4. Organizator oświadcza, że dane osobowe mogą być przekazywane do organów
publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów
przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających
uprawnienia do ich przetwarzania odbiorcami danych będą następujące podmioty:
Organizator, Współorganizator oraz Partnerów Wydarzenia.
5. Źródłem pochodzenia danych będą komentarze dokonywane na stronie
https://www.facebook.com/GovTechPolska przez osoby wymienione w § 2 ust. 1
Regulaminu.
6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
7. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
Konkursu, informowania mediów o przebiegu Wydarzenia, obsługi roszczeń z tytułu
realizacji Wydarzenia oraz przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Administratora, m.in. agencjom eventowym – przy czym takie podmioty będą
przetwarzały dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami Administratora.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
10. Każdej osobie, której dane Organizator przetwarza w związku z realizacją Wydarzenia i
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przysługuje prawo:
− dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
− sprostowania swoich danych osobowych,
− żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
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− usunięcia danych,
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych..
11. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.
Dane kontaktowe wskazane są w ust. 2 wyżej.
12. Osobie, której dane są przez Organizatora przetwarzane w związku z realizacją
Wydarzenia i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przysługuje również
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
13. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu oraz członków
Kapituły w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub formuły Konkursu bądź jego
odwołania wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych
(zagrożenie epidemiczne, stan wyjątkowy, klęska żywiołowa), które uniemożliwią
przeprowadzenie Konkursu w terminie lub na zasadach określonym w niniejszym
Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Wszelkie
zmiany
Regulaminu,
zostaną
niezwłocznie
opublikowane
na
stronie:
https://www.facebook.com/GovTechPolska. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z
dniem publikacji.
3. We wszelkich sprawach organizacyjnych, w tym w kwestiach spornych, w trakcie trwania
Konkursu decyduje Organizator.
4. Uczestnicy Konkursu w pełni zwalniają serwis Facebook z odpowiedzialności za
przeprowadzenie Konkursu.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis Facebook, ani z nim związany.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.
Załączniki:
1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
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Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych na potrzeby Konkursu
„Zdobądź tablet dla swojej szkoły!”
Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych
Administrator Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583,
Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl.
Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych
Celem przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, odpowiednio zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa o archiwizacji oraz
obsługi roszczeń z tytułu realizacji Wydarzenia), art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przeprowadzenie
Konkursu), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (informowanie mediów o przebiegu Konkursu oraz
publikowania danych osobowych Uczestników oraz członków Kapituły na potrzeby realizacji
działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących Konkursu).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu,
informowania mediów o przebiegu Wydarzenia, obsługi roszczeń z tytułu realizacji Wydarzenia
oraz przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
Źródło pochodzenia danych: dane pochodzą od nauczycieli lub dyrektorów albo rodziców lub
opiekunów prawnych wpisujących komentarze pod postem o konkursie na stronie
https://www.facebook.com/GovTechPolska.
Kategorie odnośnych danych: imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego albo nauczyciela
lub dyrektora.
Konsekwencją niepodania danych osobowych może być: brak możliwości wzięcia udziału w
konkursie „Zdobądź tablet dla swojej szkoły!”.
Odbiorcy danych osobowych:
Centrum Obsługi Administracji, ul. Powsińska 69/71, 02-903.
Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
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-

dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

-

sprostowania swoich danych osobowych,

-

żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

-

usunięcia danych,

-

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora
Danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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