REGULAMIN KONKURSU
Klimatyczny Dzień Ziemi. Razem dla klimatu!

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z
siedzibą pod adresem: Stanisława Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa, wpisaną do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000052758,
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-17-26-659.
2. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej realizuje projekt “1Planet4All - Razem dla
klimatu!”.
3. Konkurs adresowany jest do uczestników wydarzenia “Klimatyczny Dzień Ziemi.
Razem dla Klimatu!” Konkurs jest ogłaszany przez fanpage Edukacja Globalna
CEO.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany,
przeprowadzany ani administrowany przez serwis Facebook.com. Wszelkie
informacje wymagane w ramach Konkursu udostępnianie są Organizatorowi, a nie
serwisowi Facebook.com
5. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników konkursu w związku z konkursem (np.
komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora.
Organizator zwalnia serwis Facebook.com z odpowiedzialności za szkody powstałe
w związku z przeprowadzeniem konkursu za pośrednictwem platformy. Adresem
kontaktowym w sprawie konkursu jest: weronika.rzezutka@ceo.org.pl.
6. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów i uczennice do dzielenia się
indywidualnymi zmianami, jakie wprowadzają w swoich domach i szkołach po
wydarzeniach albo efektami nauki podczas poszczególnych spotkań i warsztatów.
7. Konkurs “Klimatyczny Dzień Ziemi”, zwany dalej „konkursem”, odbywa się w
terminie od godz. 15.00 dnia 22.04.2021 do godz. 12.00 dnia 29.04.2021 lub do
wyczerpania puli nagród.
8. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające wymagania
wynikające z Regulaminu.
9. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu do organizatora zdjęcia efektu nauki
podczas wydarzenia (wykonanej torby itp.) lub udostępnienie go na swoim profilu z
hasztagiem #Razemdlaklimatu i oznaczenie profilu @edukacjaglobalnaCEO.
10. Kryterium, którym będzie kierował się Organizator, to termin odpowiedzi i
pomysłowość zdjęć.
11. Nagrodami w konkursie są linki do filmu o tematyce klimatycznej i ekologicznej na
platformie VOD Milllenium Docs Against Gravity.
12. Pracownicy i współpracownicy organizatora, członkowie rodzin tych osób oraz osoby
pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w konkursie.
13. Organizator nagrodzi 30 osób, które udzielą najciekawszych odpowiedzi.
14. Organizator skontaktuje się z każdym laureatem w celu wysłania linku.

15. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy zgłaszać na adres email:
weronika.rzezutka@ceo.org.pl.
16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
(CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania
danych
osobowych
prosimy
o
kontakt
pocztą
elektroniczną:
email
dane.osobowe@ceo.org.pl lub telefonicznie: tel. 22 875 85 40.
2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania adres
poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której
pracuje/uczy się osoba, nauczany przedmiot, klasa.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale
niezbędne do przystąpienia do Konkursu.
4. Dane są przetwarzane w celu prowadzenia Konkursu (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w
celu możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (ART. 6 ust.1 lit.
F RODO), w celu komunikowania się w sprawach związanych z udziałem
w Konkursie (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych
ciążących na Fundacji (ART. 6 ust.1 lit. C RODO).
5. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą
na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych,
z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego
przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem Konkursu przechowywane
są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń.
7. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.
Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej
konkretnego przetwarzania.
8. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego PUODO).

