REGULAMIN KONKURSU „EKOGRANT DLA SZKOŁY”
z dnia 22.02.2021
zmieniony 15.04.2021 r.

Rozdział I.
Definicje
1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Organizator

-

spółka

pod

firmą

Garden

Of

Words Pawlikowska-Poleszak i

Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: 02-927
Warszawa, Zawojska 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291030, NIP:
9512233775.
2) Opiekun Programu - Velvet CARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kluczach, adres siedziby: 32-310 Klucze, Klucze-Osada 3, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000119906, NIP: 5213207147, BDO: 000003297.
3) Konkurs – aktywność z dziedziny nauki dotycząca ochrony środowiska i ekologii
„Ekogrant dla szkoły”, zawierająca element rywalizacji prowadzona przez Organizatora
na zasadach wskazanych w Regulaminie, za pośrednictwem Strony Internetowej
Programu, służąca popularyzacji postaw proekologicznych w Szkołach oraz promocji
marki Velvet należącej do Opiekuna Programu jako marki wspierającej postawy
proekologiczne oraz budowanie wrażliwości ekologicznej.
4) Regulamin - dokument określający zasady Konkursu, dostępny na Stronie Internetowej
Programu.
5) Strona Internetowa Programu – prowadzona przez lub dla Organizatora strona
internetowa znajdująca się pod adresem www.piatkadlanatury.pl, za pośrednictwem której
Osoba reprezentująca Szkołę ma możliwość założenia konta, a także możliwość
dokonania Zgłoszenia Konkursowego.
6) Program – skierowany do Szkół program edukacyjny „Piątka dla natury”, którego celem
jest propagowanie postaw proekologicznych i budowania wrażliwości ekologicznej
Centrum Programu jest Strona Internetowa Programu.
7) Laureat – Szkoła, która zwyciężyła w Konkursie.
8) Szkoła – placówka publiczna lub niepubliczna na poziomie podstawowym, niebędąca

placówką szkolno-przedszkolną, znajdująca się na terenie powiatu olkuskiego albo
zawierciańskiego, zajmująca się kształceniem dzieci.
9) Zgłoszenie Konkursowe - dokonane przez Osobę reprezentującą Szkołę zgłoszenie
projektu ekologicznego w ramach jednej z pięciu następujących kategorii tematycznych:
troska o drzewa, oszczędzanie wody, segregowanie odpadów, redukcja zużycia plastiku,
źródła zanieczyszczenia powietrza, na który to projekt Szkoła chciałaby przeznaczyć
Nagrodę uzyskaną w Konkursie. Zgłoszenie Konkursowe powinno składać się z: opisu
projektu, wskazania jego szacowanych kosztów, opisu efektów realizacji projektu,
uzasadnienia, dlaczego Jury Konkursu powinno wybrać dany projekt.
10) Osoba reprezentująca Szkołę – dyrektor Szkoły lub inna osoba upoważniona do
działania w imieniu Szkoły.
11) Formularz Konkursowy - dokument zamieszczony na Stronie Internetowej Programu,
za pośrednictwem którego Osoba reprezentująca Szkołę – w ramach swojego konta dokonuje zgłoszenia do Konkursu. Zasady tworzenia, utrzymywania oraz usuwania konta
reguluje Regulamin Strony Internetowej Programu.
12) Regulamin

Strony

Internetowej Programu – dokument określający zasady

funkcjonowania Strony Internetowej Programu, w tym zasady korzystania przez Szkołę
i Osobę reprezentującą Szkołę ze Strony Internetowej Programu, zamieszczony na Stronie
Internetowej Programu.
13) Jury - grupa specjalistów powołanych do czuwania nad przebiegiem Konkursu,
rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznania Nagród i Wyróżnień, w której skład której
wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Opiekuna Programu.
14) Moderator Konkursu - powołana przez Organizatora osoba lub grupa osób posiadająca
dostęp do Zgłoszeń Konkursowych, dokonująca wstępnej weryfikacji tych prac pod kątem
ich zgodności z postanowieniami Regulaminu.
15) Nagrody – 5 (pięć) nagród pieniężnych przyznawanych na cele realizacji projektu
wskazanego w Zgłoszeniu Konkursowym w kwocie 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy)
zł brutto każda.
16) Wyróżnienia – 5 (pięć) wyróżnień w postaci zestawu (palet) papieru toaletowego marki
Velvet o wartości 1677,90 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt siedem zł ,90
gr_____________________) zł brutto każdy, określonej na podstawie uśrednionych cen
rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w
szczególności czasu i miejsca Konkursu.

Rozdział II.
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu „Ekogrant dla szkoły” przeprowadzanego
przez Organizatora w imieniu własnym i na jego własną odpowiedzialność, na zlecenie
Opiekuna Programu, w ramach Programu.
2. Konkurs jest jednoetapowy. Konkurs prowadzony jest na terenie powiatów zawierciańskiego i
olkuskiego, od dnia 01 marca 2021 r. od godziny 00:00:00 do dnia 29 kwietnia 2021 r. do
godziny 23:59:59, który to dzień jest ostatnim dniem przyjmowania Zgłoszeń Konkursowych.
W tym okresie możliwe dokonanie przez Szkołę Zgłoszenia Konkursowego za pośrednictwem
Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej Programu.
3. W Konkursie mogą brać udział jedynie Szkoły za pośrednictwem Osób reprezentujących
Szkoły, którzy założyli konto na Stronie Internetowej Programu zgodnie z Regulaminem
Strony Internetowej Programu, oraz dokonali Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
4. Organizator zastrzega prawo wydłużenia terminu nadsyłania Zgłoszeń Konkursowych z
ważnych przyczyn. Informacja o ewentualnym wydłużeniu terminu nadsyłania Zgłoszeń
Konkursowych zostanie przekazana przez Organizatora zgodnie z postanowieniami Rozdziału
VII pkt 4 i 5 Regulaminu, ze wskazaniem ważnych przyczyn uzasadniających dokonanie tego
wydłużenia.

Rozdział III
Zgłoszenie do Konkursu
1. Do wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest dokonanie Zgłoszenia Konkursowego
w terminie wskazanym w Rozdziale II pkt 2 Regulaminu, obejmujące wyrażenie w imieniu
Szkoły zgody na udział w Konkursie i akceptację Regulaminu, dokonane za pośrednictwem
Formularza Konkursowego.
2. Wyrażenie zgody oraz akceptacja, o których mowa w pkt. 1 powyżej są całkowicie
dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i wydania Nagrody. W razie
braku wyrażenia zgody i akceptacji Regulaminu Szkoła nie może brać udziału w Konkursie.
3. Zgłoszenie Konkursowe powinno zawierać skan poprawnie wypełnionego Formularza
Konkursowego, opis projektu („List motywacyjny”), który Szkoła chciałaby zrealizować przy
wykorzystaniu Nagrody (wniosek z opisem projektu nie może zawierać więcej niż nie więcej
niż 1000 znaków razem ze spacjami). Do Zgłoszenia Konkursowego Szkoła może załączyć nie
więcej niż 6 zdjęć dokumentujących projekt, w formacie .jpg, .png, w rozmiarze nie większym
niż 4 MB / każde zdjęcie.
4. Zgłoszenie Konkursowe dokonywane jest za pośrednictwem Formularza Konkursowego.
5. Jedno Zgłoszenie Konkursowe powinno dotyczyć tylko jednego projektu. Jeden projekt może
zostać zgłoszony przez Szkołę tylko jeden raz. Każda Szkoła może dokonać maksymalnie 5

Zgłoszeń Konkursowych, tj. po jednym Zgłoszeniu w poszczególnych kategoriach
tematycznych, ale może wygrać tylko jedną Nagrodę.
6. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego, Osoba reprezentująca Szkołę działając w imieniu
własnym oraz w imieniu i na rzecz Szkoły, oświadcza, że:
i. jest autorem Zgłoszenia Konkursowego, w tym opisu projektu oraz zdjęć,
ii. wyraża

zgodę

na

korzystanie

ze

Zgłoszenia Konkursowego przez

Organizatora i Opiekuna Programu na potrzeby Konkursu, tj. w szczególności
dla celów dokonania zgłoszenia do Konkursu i wyłonienia Laureatów,
iii. Zgłoszenie Konkursowe jest zgodne z postanowieniami Regulaminu, w
szczególności nie narusza praw autorskich ani dóbr osobistych osób trzecich,
iv. nie istnieją przeszkody faktyczne i prawne uniemożliwiające udział Szkoły w
Konkursie, w tym przeszkody uniemożliwiające przyznanie Szkole Nagród
lub Wyróżnień, a Szkoła jest uprawniona do udziału w Konkursie bez
konieczności uzyskiwania odrębnych zgód czy zezwoleń jakichkolwiek
organów państwowych, samorządowych lub innych podmiotów,
v. Szkoła wyraża zgodę na posługiwanie się nazwą Szkoły na potrzeby realizacji
Konkursu, w tym wydania Nagród i Wyróżnień, oraz na potrzeby
prowadzenia przez Organizatora i Opiekuna Programu komunikacji o
Konkursie na Stronie Internetowej Programu, na stronach internetowych
Opiekuna

Programu,

w

tym

www.velvet.pl,

www.velvetcare.pl,

www.velvet.com i www.velvetcare.com oraz na profilach Opiekuna Programu
i marki Velvet w serwisach społecznościowych.
7. Zgłoszenie Konkursowe nie może, pod rygorem pominięcia jej w Konkursie:
a. przedstawiać ani zachęcać do zachowań niezgodnych z prawem, nieobyczajnych,
godzących w prawa lub dobra osobiste osób trzecich,
b.

naruszać praw autorskich, dóbr osobistych, znaków towarowych oraz innych dóbr
prawnie chronionych osób trzecich, w tym zawierać znaków towarowych lub innych
oznaczeń handlowych,

c. Wizerunków, ani danych osobowych innych niż dane osobowe Osoby reprezentującej
Szkołę (w tym wizerunków uczniów Szkoły, pedagogów/nauczycieli oraz dyrekcji).
8. Zgłoszenie

Konkursowe

podlega

weryfikacji

formalnej

pod

kątem

zgodności

z postanowieniami Regulaminu, w szczególności postanowieniami niniejszego Rozdziału III
Regulaminu, przez Moderatora Konkursu. W przypadku gdy po weryfikacji okaże się, że
Zgłoszenie Konkursowe zawiera błędy formalne, możliwe do uzupełnienia lub usunięcia,
Moderator Konkursu skontaktuje się w terminie do 14 dni od dokonania Zgłoszenia
Konkursowego z właściwą Osobą reprezentującą za pośrednictwem poczty elektronicznej,

przekazując mu informację o zidentyfikowanym błędzie oraz umożliwiając dokonanie
prawidłowego zgłoszenia. Organizator dołoży wszelkich starań w celu skontaktowania się ze
wszystkimi Szkołami, które dokonały błędnych zgłoszeń, zastrzega jednak, że ze względów
organizacyjnych oraz z uwagi na ograniczony czas trwania Konkursu nie gwarantuje, że
przekaże informacje o błędach dotyczące Zgłoszeń Konkursowych wysłanych później niż na
14 dni przed dniem zakończenia Konkursu.
9. Zmiany i uzupełnienia Zgłoszeń Konkursowych, o których mowa w pkt 8 powyżej nie mogą
być dokonane po upływie terminu dokonywania Zgłoszeń Konkursowych do Konkursu.
10. Zgłoszenia Konkursowe niezgodne z Regulaminem, w szczególności z pkt 7 powyżej, i
niepoprawione zgodnie z postanowieniami pkt 8 i 9 powyżej, nie będą brane przez Jury pod
uwagę oraz będą niezwłocznie kasowane przez Organizatora po upływie terminu do
wnoszenia ewentualnych reklamacji.
11. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, dyrektor Szkoły może wyrazić jednocześnie dobrowolną
zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji dotyczących Programu, w tym: zgody na
otrzymywanie informacji o kolejnych edycjach Konkursu. Udzielenie tej zgody nie ma
wpływu na możliwość udziału w Konkursie. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie
poprzez przesłanie rezygnacji e-mailem na adres: kontakt@piatkadlanatury.pl lub pocztą na
adres Organizatora wskazany w Rozdziale I Regulaminu .
12. Szkoła może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie przesyłając rezygnację
e-mailem na adres: kontakt@piatkadlanatury.pl lub pocztą na adres Organizatora.
13. Osoba reprezentująca Szkołę ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora i Opiekuna
Programu za prawdziwość i rzetelność oświadczeń złożonych przez nią w powyższych pkt 6
Regulaminu. W przypadku zgłoszenia z tego tytułu lub z tytułu naruszenia praw autorskich do
Zgłoszenia Konkursowego, w tym opisu projektu oraz zdjęć, w stosunku do Organizatora lub
Opiekuna Programu jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, Osoba reprezentująca Szkołę
zobowiązana będzie do przejęcia lub zwolnienia Organizatora i Opiekuna Programu z wszelkiej
odpowiedzialności z tego tytułu, w tym do wstąpienia w ich miejsce do wszelkich postępowań
sądowych lub pozasądowych, a gdy nie będzie to prawnie możliwe – przystąpienia obok nich do
tych postępowań, a także zobowiązana będzie do pokrycia wszelkich szkód Organizatora i
Opiekuna Programu z tego tytułu.

Rozdział IV
Przebieg Konkursu
1.

Jury składa się z 4 osób i sprawuje nadzór merytoryczny i formalny nad przebiegiem
Konkursu, a także dokonuje wyboru Laureatów i przyznania Nagród i Wyróżnień Laureatom.

2.

Jury ocenia Zgłoszenie Konkursowe przyznając mu od 1 do 6 punktów w ramach każdego z

poszczególnych kryteriów:
a. zgodność Zgłoszenia Konkursowego z tematyką i celem Konkursu,
b. kompleksowość projektu,
c. skuteczność działań w ramach projektu,
d. pozytywny wpływ realizacji projektu na Szkołę i jej otoczenie.
3.

Spośród wszystkich Szkół, które dokonały Zgłoszeń Konkursowych, Jury wybierze 5
(słownie: pięciu) Laureatów Nagród oraz 5 (słownie: pięciu) Laureatów Wyróżnień, których
Zgłoszenia Konkursowe kolejno uzyskały najwyższe oceny punktowe. W przypadku, w
którym więcej niż jedno Zgłoszenie Konkursowe uzyska daną ilość punktów o kolejności na
liście zwycięzców zadecyduje Jury, kierując się subiektywną oceną atrakcyjności i
innowacyjności projektu objętego Zgłoszeniem Konkursowym.

4.

Jedna Szkoła może zostać Laureatem tylko jeden raz.

5.

Lista Laureatów opublikowana zostanie na Stronie Internetowej Programu do dnia 20 maja
2021 r. Dodatkowo, informacja o wyniku Konkursu zostanie przekazana każdej Szkole za
pośrednictwem Osoby reprezentującej Szkołę drogą e-mailową, na adres e-mail wskazany
przez Osobę reprezentującą Szkołę w Formularzu Zgłoszeniowym.

6.

Nagrody zostaną przekazane Laureatom w terminie do dnia 15.06. 2021 r., w formie
przelewu na nr rachunku bankowego podanego przez Szkołę. Wyróżnienia zostaną
przekazane w terminie do dnia 15.06. 2021 r. pocztą kurierską, przesyłką zaadresowaną na
adres szkoły będącej Laureatem. Warunkiem przekazania Wyróżnienia jest podpisanie przez
Szkołę protokołu odbioru Wyróżnienia.

7.

Nagrody nie podlegają zamianie na inne. Wyróżnienia nie podlegają zamianie na inne ani na
ekwiwalent pieniężny.

8.

Po zakończeniu Konkursu, Osoba reprezentująca Szkołę w imieniu Szkoły zobowiązana jest
przekazać Organizatorowi lub Opiekunowi Programu zdjęcia lub innego rodzaju
sprawozdanie dokumentujące wykorzystanie Nagrody na realizację zgłoszonego projektu,
zaś Organizatorowi i Opiekunowi Programu przysługiwać będzie prawo do wykorzystania
otrzymanych zdjęć i sprawozdań w całości lub części oraz ich opracowań dla celów promocji
Opiekuna Programu oraz marki Velvet, w szczególności do ich publikowania na Stronie
Internetowej Programu, stronach internetowych Opiekuna Programu, w tym www.velvet.pl,
www.velvetcare.pl, www.velvet.com i www.velvetcare.com, oraz na profilach Opiekuna
Programu i marki Velvet w serwisach społecznościowych, w dowolnej formie i w dowolnej
oprawie graficznej, osobno lub w połączeniu z innymi utworami i elementami, jak również w
postaci zbioru, przez okres 5 (pięciu) lat od dnia przekazania tego sprawozdania. (licencja
niewyłączna z prawem sublicencji). Po upływie tego okresu licencja przekształca się w
licencję na czas nieoznaczony, z 3 (trzy) -letnim terminem jej wypowiedzenia. Osoba

reprezentująca Szkołę w imieniu Szkoły wyraża również zgodę na nieusuwanie przez
Organizatora i Opiekuna Programu w/w sprawozdań lub ich elementów z Internetu pomimo
wygaśnięcia licencji. Organizatorowi i Opiekunowi Programu przysługuje prawo do
publikacji tych utworów, ale nie mają oni takiego obowiązku. Do przekazanych zdjęć i innego
rodzaju sprawozdań stosuje się postanowienia Rozdziału III pkt 6.i., pkt 6.ii., pkt 7 oraz pkt
13 Regulaminu.
9.

Organizator wyjaśnia, iż wszelkie ewentualne zobowiązania podatkowe związane z
przyznaniem Nagród i Wyróżnień obciążają wyłącznie Laureatów, którym zostały one
przyznane.

Rozdział V
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator, tj. spółka pod firmą
Garden Of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna z siedzibą w
Warszawie, adres siedziby: 02-927 Warszawa, Zawojska 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000291030, NIP: 9512233775.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w ust. 1 niniejszego
rozdziału lub poprzez email: _ iod@gardenofwords.pl.
3. Organizator przetwarza dane osobowe następujących podmiotów danych: osób fizycznych Osób
reprezentujących Szkoły, które zgłosiły swój udział w Konkursie, osób, które zgłosiły reklamację.
4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a. przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia zwycięzców Konkursu, wydania
Nagród i Wyróżnień oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego - podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratora, którym jest organizacja i realizacja Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b. dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Szkół lub innych osób z tytułu
realizacji Konkursu - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania
do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dochodzenie lub
ochrona przed roszczeniami związanymi z Konkursem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c. w celu realizacji ciążących na Organizatorze zobowiązań wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wykonanie przyrzeczenia publicznego (art.
6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Na potrzeby Konkursu Organizator jako administrator danych osobowych przetwarza
następujące dane osobowe: imię i nazwisko Osoby reprezentującej Szkołę, nazwę i adres Szkoły,
dane potwierdzające spełnienie warunków udziału w Konkursie, treść Zgłoszenia Konkursowego,
a w przypadku Osób reprezentujących Szkoły będące Laureatami również dane o Nagrodzie i
Wyróżnieniu, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, a jeżeli
Osoba reprezentująca Szkołę zadecyduje o przesłaniu sprawozdania – również treść tego
sprawozdania. Na potrzeby rozpatrzenia reklamacji Organizator przetwarza następujące dane
osobowe: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail, opis reklamacji treść
żądania, wszystkie inne informacje, jakie osoba składająca reklamację zdecyduje się podać w
reklamacji oraz treść odpowiedzi na reklamację.
6. Dane

osobowe

będą

udostępniane

następującym

podmiotom:

dostawcom

usług

teleinformatycznych, dostawcom narzędzi marketingowych, hostingowych, dostawcom usług
kurierskich i pocztowych.
7. Dane Osób reprezentujących Szkoły, które nie zostały Laureatami, zostaną usunięte lub
zanonimizowane po upływie terminu przewidzianego na złożenie reklamacji. Dane Osób
reprezentujących Szkoły, które zostały Laureatami, zostaną usunięte lub zanonimizowane po
upływie terminu licencji, o której mowa w Rozdziale IV ust. 8 Regulaminu. Upływ powyżej
wskazanych terminów nie pozbawia podmiotu danych prawa do złożenia reklamacji lub
zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację
będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje
twierdzenia.
8. Dane osób zgłaszających reklamację zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia
roszczeń.
9. Usunięcia lub anonimizacja danych osobowych, o którym mowa w ustępach. poprzedzających
zostanie dokonana z wyłączeniem danych osobowych, które niezbędne będą dla celów
spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze jako administratorze danych
osobowych ( ew. roszczenia wynikające z rękojmi) oraz z wyłączeniem danych, które przetwarza
na potrzeby realizacji Programu, zgodnie z [Polityką Ochrony Danych Osobowych].
10. W uzasadnionych przypadkach, dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z
postanowień ustępów poprzedzających, w szczególności w związku z ewentualnymi
postępowaniami sądowymi lub administracyjnymi.
11. Podmiotom danych przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych oraz uzyskania
ich kopii, ich poprawiania lub uzupełnienia, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, żądania ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).
12. Podmiotom danych przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych
osobowych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych
na podstawie uzasadnionego interesu administratora.
13. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w
Konkursie i rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości
uczestnictwa w Konkursie lub brakiem możliwości rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
14. Administrator danych osobowych nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym w rozumieniu
RODO. Administrator danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w
tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Rozdział VI
Reklamacje
1.

Reklamacje powinny być zgłaszane e-mailem lub pisemnie na adres Organizatora (prosimy
o dopisek „Reklamacja Konkurs Ekogrant dla szkoły”) podczas trwania Konkursu lub
w terminie 21 dni po zakończeniu Konkursu.

2.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego wraz ze wskazaniem
przyczyny reklamacji oraz treści żądania.

3.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora zgłaszający zostanie
powiadomiony pisemnie lub e-mailem, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.

4.

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa zgłaszającego do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
1.

Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu
art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
471.). Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne, zaś Organizator jest przyrzekającym nagrodę, w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.

W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. W zakresie, w jakim komunikacja dotycząca Konkursu prowadzona jest za pośrednictwem
serwisu społecznościowego Facebook®, Organizator oświadcza, że nie jest w żaden sposób
sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami administrującymi
Facebook®. Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania,
komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do
Organizatora. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność
Organizatora wobec Szkoły w związku z jej udziałem w Konkursie.
4. Organizator informuje i oświadcza, iż wyłącznie on ponosi odpowiedzialność z tytułu lub w
związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz przyznaniem, wydaniem i
rozliczeniem Nagród i Wyróżnień, zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami
prawa.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn.
Za ważne przyczyny uznać należy:
a) przyczyny dotyczące Organizatora lub Opiekuna Programu, w tym zmiany firmy,
formy prawnej lub siedziby,
b) usprawnienia techniczne Strony Internetowej Programu, w szczególności zmiany
służące poprawie bezpieczeństwa użytkowników Strony Internetowej Programu lub
poprawie komfortu korzystania ze Strony Internetowej Programu,
c) zapobieganie nadużyciom,
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wejście w życie nowych
przepisów prawa, skutkujących koniecznością zmiany Regulaminu.
e) wprowadzenie

środków

bezpieczeństwa,

w

tym

środków

bezpieczeństwa

sanitarnego, służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób małoletnich,
f) zmiany redakcyjne.
6. Organizator informuje Szkoły o każdej zmianie Regulaminu poprzez publikację informacji o
zmianie na Stronie Internetowej Programu oraz poprzez doręczenie stosownej informacji
Osobie reprezentującej Szkołę drogą korespondencji elektronicznej, nie później niż na 7 dni
przed wejściem zmiany w życie. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, Szkole
przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie. Zmiana Regulaminu wiążę Szkołę, o
ile Osoba reprezentująca Szkołę działając w jej imieniu nie zrezygnował z udziału w
Konkursie przesyłając informacje o rezygnacji drogą elektroniczną na adres Organizatora, w
terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2021 r.

Aby zapoznać się z Regulaminem z dnia 22.02.2021 r. należy kliknąć tutaj.

