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Załącznik nr 1a  

Zasady korzystania z Platformy Gywalizacyjnej Ekobielszczanin.pl 

w ramach konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” - edycja 2021 

oraz polityka prywatności 

 

Cześć 1: ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY GRYWALIZACYJNEJ  Ekobielszczanin.pl 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w Konkursie międzyszkolnym, w ramach 

korzystania z Platformy Grywalizacyjnej Ekobielszczanin.pl oraz reguluje prawa i obowiązki 

Organizatora oraz Uczestników. Postanowienia niniejszego dokumentu są wiążące dla 

Organizatora oraz Uczestników, a wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają jedynie 

charakter informacyjny. 

1.2. Organizatorem Konkursu międzyszkolnego przeprowadzanego przy pomocy Platformy 

Ekobielszczanin.pl jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, adres:      

43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1, NIP: 9372686990, REGON 072181741, zwany dalej 

"Organizatorem". 

1.3. Partnerem Konkursu międzyszkolnego oraz właścicielem Platformy jest Gamfi sp. z o.o., 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351370, 

REGON 142281049, NIP 5342441276, z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym 

wynoszącym 107.300 zł (słownie: sto siedem tysięcy trzysta złotych), zwana dalej 

"Partnerem". 

1.4. Organizator jest przyrzekającym i wydającym nagrody w Konkursie.  

1.5. Konkurs międzyszkolny trwa od 08.03.2021 r. do 31.05.2021 r. W tym czasie Uczestnik może 

wykorzystywać Platformę grywalizacyjną do wykonywania misji, zadań oraz wyzwań 

kreatywnych w celu osiągnięcia jak największej liczby punktów na zasadach i warunkach 

określonych w niniejszym dokumencie.  

1.6. Czas trwania Konkursu międzyszkolnego może zostać przedłużony przez Organizatora, 

poprzez ogłoszenie nowego lub zaktualizowanie niniejszego dokumentu, zaś Punkty 

pozostające w dyspozycji Uczestnika przed przedłużeniem Konkursu przez Organizatora, są 

doliczane także w okresie już po jego przedłużeniu.  

1.7. Definicje: 

Dokument - niniejszy dokument określający zasady Konkursu międzyszkolnego oraz 

korzystania z Platformy grywalizacyjnej. 
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Platforma grywalizacyjna  - aplikacja pod nazwą „Ekobielszczanin.pl” zamieszczona pod 

adresem https://ekobielszczanin.pl i umożliwiająca wzięcie udziału w niniejszym Konkursie 

międzyszkolnym. 

Konkurs - konkurs „Szanuj energię, chroń klimat” filar I, przeprowadzany w oparciu 

o Platformę Grywalizacyjną „Ekobielszczanin.pl”, uregulowany w Dokumencie. 

Mapa - sekcja Platformy, w której Uczestnicy przystępują do wykonywania Misji i Zadań. 

Wykonywanie Zadań jest możliwe tylko i wyłącznie w chwili ich dostępności w tej sekcji. Cel, 

zasady i czas trwania Zadań oraz liczba Punktów możliwych do uzyskania przez Uczestnika 

w związku z ich wykonaniem podane są w opisie każdego Zadania.  

Zadanie – wykonanie przez Uczestnika określonej czynności na Platformie, np. zapoznanie 

się z daną treścią, prawidłowe odpowiedzenie na pytanie, prawidłowe uzupełnienie 

brakujących słów, ustawienie odpowiedzi we właściwej kolejności. Zadanie każdorazowo 

jest jednoznacznie określone na Platformie.  

Wyzwanie kreatywne - przygotowanie opisu, zdjęcia bądź innego materiału (nazywanego 

pracą w wyzwaniu) oraz dodanie do Platformy w sekcji Wyzwania, za których dodanie 

Uczestnik otrzymuje z góry przewidzianą liczbę Punktów po akceptacji pracy przez 

administratora Platformy. Cel wyzwania każdorazowo określony jest w jego opisie. 

Dodatkowo Organizator może przyznać dodatkowe nagrody punktowe i/lub rzeczowe dla 

najlepszych prac zgłoszonych do Wyzwania – może to zostać dokonane przez ocenę jury lub 

przez głosowanie Uczestników. 

Punkty (ikonka gwiazdki) - punkty przyznawane Uczestnikom za wykonywanie Zadań, Misji 

oraz Wyzwań w Konkursie i zdobywanie Osiągnięć.  

Osiągnięcia - symboliczne wyróżnienia w postaci symboli graficznych otrzymywanych po 

wykonaniu przez Uczestnika określonej czynności, np. przejścia kilku zadań w ramach Misji 

albo zdobycia pozycji w Wyzwaniu. Osiągnięcia opisane są w sekcji Osiągnięcia Platformy - 

tam też znajdują się dokładne kryteria wymagane do zdobycia Osiągnięcia. Zdobycie 

Osiągnięć może być powiązane z przydzieleniem Uczestnikowi określonej przy danym 

Osiągnięciu liczby Punktów. 

Profil Uczestnika – sekcja w Platformie umożliwiająca dodanie danych Uczestnika w postaci 

avatara (zdjęcia), imienia i nazwiska lub nickname (nicku) oraz opisu.  

Uczestnik - osoba spełniająca kryteria określone w pkt. 3.1. Dokumentu, która dokonała 

rejestracji w Platformie. 

2. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

2.1. Podczas aktywacji konta w Platformie zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą 

elektroniczną („Umowa”). 

2.2. W przypadku, gdy Uczestnik wycofa zgodę na całość lub którekolwiek z postanowień 

Dokumentu, obowiązany jest by w swoim profilu odznaczyć zgodę, która jest wycofywana. 

Jeśli zgoda ta będzie obowiązkową, skutkować to będzie niezwłocznym usunięciem takiego 

https://ekobielszczanin.pl/
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Uczestnika z Konkursu międzyszkolnego, co równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy. 

Informacja o tym, czy zgoda ma charakter obowiązkowy, zawarta jest w Platformie.  

2.3. Usługi elektroniczne świadczone przez Organizatora na rzecz Uczestników posiadają 

charakter usługi w całości nieodpłatnej. Organizator oświadcza, iż w związku z korzystaniem 

z usługi polegającej na korzystaniu z Platformy, a tym samym uczestnictwa w Konkursie 

międzyszkolnym, nie istnieją szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 § 1 Ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 

ze zm.). 

2.4. Uczestnik jest uprawniony do rozwiązania zawartej Umowy w każdym czasie trwania 

Konkursu międzyszkolnego.  

2.5. Organizator jest uprawniony do rozwiązania zawartej z Uczestnikiem Umowy w trybie 

natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień 

Dokumentu i/lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, z jednoczesnym 

wskazaniem Uczestnikowi przyczyny rozwiązania Umowy. Uczestnik jest uprawniony, aby 

złożyć reklamację dotyczącą rozwiązania przez Organizatora Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, na zasadach oraz warunkach postępowania reklamacyjnego określonego 

w Dokumencie. 

2.6. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Konkursu międzyszkolnego i ulega rozwiązaniu 

z dniem jego zakończenia. 

2.7. W celu wzięcia udziału w Konkursie międzyszkolnym Uczestnik powinien posiadać komputer 

lub urządzenie z zainstalowanym aktualnym oprogramowaniem pozwalającym na 

przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Uczestnik Konkursu 

międzyszkolnego powinien posiadać konto e-mail, poprzez który Uczestnik rejestruje się w 

Konkursie.  

2.8. Platforma pozostaje kompatybilna z powszechnie używanymi przeglądarkami internetowymi 

w najnowszych ich wersjach. Warunkiem korzystania z Platformy, a tym samym 

uczestnictwa w Konkursie, jest dostęp do sieci internetowej (modem telefoniczny, modem 

ISDN, modem DSL lub inne równoważne połączenie), z zainstalowanym aktualnym 

oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów internetowych, akceptującym 

pliki typu cookies. Oprócz tego korzystanie z Platformy jest możliwe dzięki innym 

urządzeniom końcowym, zdolnym do pracy w Internecie. Wyłączną odpowiedzialność za 

aktualność, prawidłowość oraz przydatność sprzętu i oprogramowania wykorzystanego przy 

korzystaniu z Platformy ponosi Uczestnik.  

2.9. Dokument dostępny jest pod adresem https://ekobielszczanin.pl w zakładce Dokument, 

z którym Uczestnik lub potencjalny Uczestnik może zapoznać się także przed rejestracją w 

Konkursie międzyszkolnym, a także w sposób, który umożliwia w dowolnym wybranym 

momencie na pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Dokumentu za pomocą systemu 

teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik lub potencjalny Uczestnik. 

https://ekobielszczanin.pl/


 

4 z 9 

3. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY 

3.1. Konkurs międzyszkolny przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych na terenie 

Bielska-Białej. 

3.2. Konkurs przewiduje rywalizację w dwóch kategoriach:  

a. pierwsza kategoria -  szkoły, 
b. druga kategoria - kategoria indywidualna uczniów. 

3.3. Kategoria dla szkół dotyczy tylko i wyłącznie publicznych szkół podstawowych, zarządzanych 

przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Natomiast w kategorii indywidualnej mogą uczestniczyć 

uczniowie niepublicznych szkół podstawowych na wniosek tych placówek, przekazany 

Organizatorowi. 

3.4. Rejestracja w Konkursie międzyszkolnym oznacza akceptację zasad przewidzianych 
w niniejszym Dokumencie. Uczestnik rejestruje się w Konkursie międzyszkolnym 
wchodząc na stronę https://ekobielszczanin.pl, podając swoje imię i nazwisko, swój 
adres e-mail, nick,  a także dane dotyczące szkoły, do której uczęszcza. W przypadku 
uczniów publicznych szkół podstawowych uczestnik wybiera numer szkoły, do której 
uczęszcza, a w przypadku uczniów niepublicznych szkół podstawowych – wybiera opcję 
„inna placówka oświatowa”.  

4. ZASADY KONKURSU, ZDOBYWANIA PUNKTÓW I PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

4.1. Konkurs międzyszkolny polega na wykonywaniu Zadań oraz Wyzwań w Platformie. 

Uczestnicy rozpoczynają wykonywanie Zadań w sekcji Misje lub Mapa. Wykonanie Zadania 

jest zaliczane Uczestnikowi tylko przy wypełnieniu przez Uczestnika założeń danego Zadania. 

Za wykonanie danego Zadania Uczestnik otrzymuje określoną dla tego zadania liczbę 

Punktów i/lub Punktów doświadczenia. Liczba punktów zmniejsza się w przypadku 

podejmowania kolejnych prób udzielenia prawidłowej odpowiedzi. Wykonane zadania 

w określonym momencie mogą aktywować się w Platformie ponownie, w celu zachęcenia 

Uczestników do utrwalenia wiedzy i zdobycia dodatkowych punktów. Niektóre Zadania 

mogą być dostępne tylko przez ograniczony czas, co ma na celu zmotywowanie Uczestników 

do regularnych wizyt na Platformie. Osobnym sposobem zdobywania punktów jest 

uczestnictwo w Wyzwaniach. Wyzwania kreatywne polegają na przygotowaniu opisu, 

zdjęcia bądź innego materiału (praca w wyzwaniu) oraz dodanie do Platformy w sekcji 

Wyzwania, za których dodanie Uczestnik otrzymuje z góry przewidzianą liczbę Punktów po 

akceptacji pracy przez administratora. Główną płaszczyzną rywalizacji Uczestników jest 

prawidłowe wykonywanie Zadań w jak największej liczbie, w jak najlepszym czasie oraz 

branie udziału w Wyzwaniach, w celu zdobywania jak największej liczby Punktów.  

4.2. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach:  

a. pierwsza kategoria -  szkoły 

Kryterium oceny: po zakończeniu Konkursu, o którym stanowi punkt 1.5 niniejszego 

Dokumentu, sumaryczna liczba punktów zdobytych przez Uczestników dla danej szkoły 

zostanie podzielona przez liczbę uczniów tej szkoły (określonej na podstawie danych 

uzyskanych na dzień 25 stycznia 2021 r. z Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej). 

Obliczeń dokonuje komisja konkursowa, która weryfikuje listę wszystkich uczniów 

https://ekobielszczanin.pl/
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dostarczoną przez szkołę w stosunku do listy uczniów, którzy uczestniczyli w Konkursie. 

W przypadku wątpliwości czy Uczestnik jest uczniem danej szkoły suma punktów uzyskanych 

przez tego Uczestnika jest odejmowana od sumy wszystkich punktów zgromadzonych dla 

szkoły.  

Po dokonaniu obliczeń komisja konkursowa ustala miejsca w rankingu szkół i przyznaje 
nagrody odpowiednio:                                                                                                                                
I miejsce – 15 tys. złotych, II miejsce – 10 tys. zł.,  III miejsce – 5 tys. zł.  

b. druga kategoria - kategoria indywidualna uczniów 

Kryterium oceny: wynik indywidualny ucznia tj. sumaryczna liczba punktów zdobyta 
indywidualnie przez Uczestnika, uzależniona od czasu ich uzyskania liczona po 
zakończeniu Konkursu, o którym stanowi punkt 1.5 niniejszego Dokumentu. 

Po zakończeniu Konkursu komisja konkursowa kontroluje wyniki indywidulane uczniów  
z największą sumaryczną liczbą punktów, a w przypadku uzyskania takich samych 
wyników przez kilku Uczestników brany jest pod uwagę czas wykonania przez nich misji. 
Na tej podstawie komisja konkursowa ustala miejsca w rankingu. 20-stu Uczestników 
grywalizacji, którzy uzyskali najlepszy wynik, otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

4.3. Zwycięzcy Konkursu międzyszkolnego, którym przysługuje nagroda rzeczowa, nie mogą 

przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 

4.4. Posiadanie wyniku w postaci określonej liczby Punktów nie jest równoznaczne 

z otrzymaniem Nagrody w Konkursie międzyszkolnym, zaś Organizator nie gwarantuje, iż 

udział w Konkursie zakończy się zdobyciem Nagrody przez Uczestnika. Po zakończeniu 

Konkursu Punkty zdobyte przez Uczestników zostaną skasowane. Wynik Konkursu 

międzyszkolnego stanowi wyłącznie rezultat oceny działań Uczestnika biorącego udział w 

Konkursie międzyszkolnym, dokonywany przez komisję Organizatora lub zależy od 

umiejętności i rywalizacji pomiędzy Uczestnikami, według kryteriów, warunków i zasad 

określonych w Dokumencie, tj. z wyłączeniem jakichkolwiek elementów o charakterze 

losowym. 

4.5. Zabrania się: 

a) używania kilku kont jednocześnie przez jednego Uczestnika korzystającego z Platformy; 
b) korzystania z programów automatyzujących wykonywanie Zadań; 
c) korzystania z programów i narzędzi masowo przekierowujących ruch do Platformy 

i wykonywanych Zadań; 
d) korzystania ze stron i programów typu autosurf i Proxy; 
e) zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami; 
f) podejmowania działań ryzykownych dla zdrowia lub życia Uczestników lub osób trzecich; 
g) korzystania z Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem. 

4.6. Uczestnicy łamiący zapisy Dokumentu, w szczególności opisane w punkcie 4.6, mogą być 

decyzją Organizatora usuwani z Konkursu międzyszkolnego  lub mogą być im kasowane 

Punkty zdobyte w Konkursie, zdobyte w sposób łamiący zapisy Dokumentu. 

4.7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Uczestników niezgodne 

z Dokumentem oraz używanie Platformy niezgodnie z jej przeznaczeniem. 

4.8. W dniu zakończenia Konkursu międzyszkolnego Platforma zostaje zablokowana. 
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5. WYDAWANIE NAGRÓD 

5.1. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone zwycięzcom Konkursu międzyszkolengo przez 

Organizatora podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. 

5.2. Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełni wszystkie warunki 

Konkursu międzyszkolnego.  

6. PRAWA AUTORSKIE 

6.1. Jeżeli w ramach realizacji Zadania, Uczestnik przygotuje utwór w rozumieniu ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą zamieszczenia na Platformie utworu, 

Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z utworu 

wraz z możliwością udzielania sublicencji. 

6.2. Udzielenie licencji, następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji określonych w art. 50 

ustawy o prawie autorskim i pokrewnym, na potrzeby realizacji i promocji Konkursu 

międzyszkolnego, w tym w szczególności w zakresie zwielokrotniania utworu, wyświetlania 

oraz udostępniania w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, w tym w celach informacji, promocji, reklamy i marketingu 

Organizatora. 

6.3. Uczestnik przystępując do Konkursu międzyszkolnego zapewnia, że będą mu przysługiwały 

autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych przez niego na Platformie, że jego 

prawa mogą być przedmiotem licencji, o której mowa w ustawie o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych a także, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do 

Organizatora z żadnymi roszczeniami z tytułu udzielonej Licencji 

6.4. Zamieszczając zdjęcie, Uczestnik, zapewnia, że osoby występujące na zdjęciach wyraziły 

zgodę na publiczne udostępnienie zdjęć, w tym zezwoliły na udostępnienie ich wizerunku 

oraz stwierdziły, że zamieszczenie zdjęcia nie naruszy ich dóbr osobistych.  

6.5. Uczestnik, zamieszczając zdjęcie zawierające jego wizerunek, zgadza się na publiczne 

udostępnienie wizerunku. 

6.6. Uczestnik, w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami 

lub żądaniami w stosunku do Organizatora w związku z korzystaniem z utworów zgodnie 

z Licencją i Dokumentem lub w związku z opublikowaniem i rozpowszechnianiem wizerunku, 

zwolni Organizatora z odpowiedzialności z tytułu udzielonej Licencji oraz zaspokoi roszczenia 

osób trzecich. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Dokument wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.  

7.2. Dokument stanowi jedyny dokument określający zasady korzystania z Platformy. Wszelkie 

materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 

7.3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Dokumentu w zakresie 

niepogarszającym sytuacji Uczestników, w szczególności Zwycięzców Konkursu. 
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7.4. Organizator zapewnia nadzór nad przebiegiem Konkursu międzyszkolnego w celu 

zagwarantowania jego prawidłowego przebiegu oraz zgodności z Dokumentem.  

7.5. Każdy z Uczestników samodzielnie bierze udział w Konkursie. Niedozwolone jest zawieranie 

jakichkolwiek porozumień lub ustalanie zasad udziału w Konkursie międzyszkolnym  z innymi 

Uczestnikami. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników i/lub 

unieważnienia Konkursu, jeśli Zwycięzcy Konkursu, inni Uczestnicy lub osoby działające 

w porozumieniu z nimi wpłynęły na przebieg lub wynik Konkursu w sposób sprzeczny 

z prawem lub Dokumentem. 

7.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Dokumentem odpowiednie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego.  

Cześć 2: POLITYKA PRYWATNOŚCI KONKURSU „Szanuj energię, chroń klimat” – I FILAR 

I. WARUNKI OGÓLNE 

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony i wykorzystywania danych 

osobowych Uczestników Konkursu korzystających z Platformy „Ekobielszczanin.pl” znajdującej się 

pod adresem elektronicznym https://ekobielszczanin.pl (w zakładce Polityka prywatności) 

i stanowi integralną część Dokumentu znajdującego się pod tym samym adresem elektronicznym. 

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH 

1.  Administratorem moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka jest 

Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1. 

2.  Z Inspektorem Ochrony Danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną 

danych osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: 

iod@um.bielsko.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora. 

III. CEL ZBIERANIA DANYCH, OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH 

1.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu ogłoszenia wyników 

Konkursu (w tym na stronie internetowej i mediach), promocji Konkursu, w celach podatkowych 

(dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe oraz w celu wykonania innych 

ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym 

archiwizacyjnych, a także w celu związanym z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, 

na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

2.  Dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa w pkt 1 przez 

okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, w tym przez okres realizacji wyżej określonych 

celów i zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji dokumentów, w których zostały 

zawarte.  

3. Podanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednakże jest 

warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody 

https://ekobielszczanin.pl/
mailto:j.wnuczek@um.bielsko.pl
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w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej 

zgody na przetwarzanie. W przypadku braku zgody lub wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych spowoduje to niemożność przystąpienia do udziału w Konkursie międzyszkolnym lub 

oceniania Uczestnika konkursu i wynagrodzenia przez organizatora Konkursu. Cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

4.  Administrator przewiduje przekazanie danych osobowych swoim pracownikom, którzy zostali 

wyznaczeni do realizacji Konkursu, podmiotom które świadczą usługi na rzecz Administratora 

niezbędne do realizacji zadań związanych z Konkursem tj. usługi drukarskie lub innym 

podmiotom zaangażowanym w realizację Konkursu, członkom jury. Przekazywanie powyższym 

podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 1 

niniejszej klauzuli. Administrator przekazuje dane tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do 

realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego 

zrealizowania. W pozostałym zakresie Administrator nie zamierza nikomu przekazywać danych 

osobowych poza przypadkami, gdy obowiązek ich udostepnienia wynika z obowiązujących 

przepisów prawa. W związku z możliwością korzystania z usług podmiotów udostepniających 

platformy oraz platformy mediów społecznościowych (Facebook), Państwa dane mogą być 

przekazywane do państw trzecich. Szczegółowe informacje dot. ochrony danych osobowych 

znajdują się na stronie internetowej dostawcy usług. W zakresie przetwarzania danych 

osobowych posiadam następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych,  sprostowania 

swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania 

swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, - przy czym możliwość (zakres i sytuacje) 

skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w 

przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania moich danych osobowych. 

5.  W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny 

z prawem, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

7.  W ramach Platformy „Ekobielszczanin.pl” przetwarzane są następujące dane Uczestników: 
a) adres e-mail, 
b) imię i nazwisko 
c) Avatar/zdjęcie Użytkownika.  
d) nr szkoły podstawowej.  

8.  W przypadku wygrania na Platformie „Ekobielszczanin.pl” nagrody rzeczowej, Uczestnik 
udostępnia Administratorowi następujące dane teleadresowe, potrzebne do doręczenia 
Nagrody: 
a) adres e-mail, 
b) numer telefonu, 
c) imię i nazwisko. 
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IV. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH 

W celu realizacji wymogów bezpieczeństwa Organizator dobiera i stosuje odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane 

przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem 

z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Organizator zapewnia stałą kontrolę nad 

procesem przetwarzania danych.  

V. MECHANIZM COOKIES  

Informacja dotycząca plików cookies wykorzystywanych w ramach Konkursu znajdują się pod 

adresem elektronicznym https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. 2016, poz. 1489 z późn. zm.). Uczestnik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu 

plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. 

 

Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych: 

 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

 Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl 

 Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

 Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/ 

 Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html 

VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Uczestników, skutkiem których 

Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej 

Polityce Prywatności. 

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji 

lub właściwości Platformy Konkursowej dokonanych w ramach obowiązujących przepisów prawa. 

Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora nie mogą naruszać praw Uczestnika. 

VII. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM  

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres 

Administratora, o którym mowa w pkt. II. 

VIII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna 

wersja Polityki Prywatności dostępna jest pod adresem <ekobielszczanin.pl> 

2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. 

https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

