REGULAMIN KONKURSU CODEWEEK
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu CODEWEEK (zwanego dalej „Konkursem”) jest Minister Cyfryzacji

z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, zwany dalej
„Organizatorem”.
2. Celem konkursu jest wyłonienie 8 zgłoszonych w pierwszej kolejności grup szkolnych, które

otrzymają nagrodę – udział w warsztacie organizowanym w Ministerstwie Cyfryzacji z
nauką programowania.
3. Ministerstwo Cyfryzacji nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników na warsztat.
4. Konkurs skierowany jest do wszystkich typów szkół podstawowych dla klas edukacji

wczesnoszkolnej (klasy I-III) oraz klas IV-VI.
5.

Zgłaszana grupa szkolna powinna składać się z dorosłego opiekuna i od 15 do 30 uczniów.

6. Termin nadsyłania zgłoszeń: od dnia 5 października do 10 października 2018r.- lub do

otrzymania 8 zgłoszeń.
7. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie www.koduj.gov.pl.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Jedna grupa szkolna może przesłać jedno zgłoszenie.
2. Zgłoszenia grup szkolnych należy wysłać e-mailem na adres: media@mc.gov.pl. Temat

wiadomości: KONKURS CODEWEEK.
3. W e-mailu zgłoszeniowym powinno znaleźć się imię i nazwisko opiekuna grupy, liczba

uczestników, wiek uczestników, numer telefonu kontaktowego, a także oświadczenia
opiekuna (w formie skanu podpisanego odręcznie dokumentu, format PDF), według wzoru
określonego w Załączniku,, o:
1) zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu;
2) posiadaniu pisemnych oświadczeń rodziców (opiekunów prawnych dzieci) o akceptacji

regulaminu konkursu CODEWEEK organizowanego przez Ministra Cyfryzacji z siedzibą
w Warszawie oraz o wyrażeniu zgody na udział dziecka w Konkursie i na przetwarzanie
przez Ministra Cyfryzacji danych osobowych dziecka na potrzeby Konkursu.
4. Zgłoszenie, przesłane e-mailem, do którego nie dołączono oświadczeń, o których mowa w

pkt 3, lub w którym nie wskazano wymaganych danych, nie będzie brane pod uwagę przy
rozstrzyganiu Konkursu.

5. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.
6. Opiekun zgłaszający grupę szkolną do Konkursu w odpowiedzi na zgłoszenie otrzyma e-

mail zwrotny potwierdzający udział w Konkursie.
7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami

określonymi w rozporządzeniu 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”), oraz w
przepisach krajowych dotyczących ochrony danych osobowych.
8. Administratorem danych jest Organizator.
9. Organizator przetwarza następujące dane osobowe uczestników:
(i) imię i nazwisko,
(ii) adres e-mail,
(iii) numer telefonu kontaktowego,
(iv) nazwa i adres szkoły.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w

Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
określonych w Regulaminie (żądania ich usunięcia), Organizator wyklucza grupę szkolną z
udziału w Konkursie, co jest równoznaczne z odmową przyznania nagrody.
11. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia i żądania
usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
12. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 10 października i zostanie ogłoszone

na

stronie

internetowej

Ministerstwa

www.koduj.gov.pl

oraz

na

portalach

społecznościowych Ministerstwa Cyfryzacji.
13. Zwycięskie grupy szkolne

zostaną powiadomione także mailowo lub telefonicznie

najpóźniej następnego dnia roboczego.
14. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, a zwycięzca nie może przenieść praw do

przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zgłaszający grupę szkolną ma prawo zrzec się
prawa do przyznanej jej nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na
piśmie.
15. Reklamacje z tytułu uczestnictwa w Konkursie mogą być zgłaszane do 7 dni włącznie od
daty ogłoszenia wyników. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej.

Organizator w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji rozpatrzy ją i powiadomi
reklamującego na piśmie o wyniku rozpatrzonej reklamacji. Decyzje Organizatora w
postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
16. Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internet za

pośrednictwem,

której grupy szkolne przesyłają

zgłoszenia,

jak również, za

pośrednictwem, której Organizator kontaktuje się z grupa szkolną.
17. Minister zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu oraz prawo niewyłonienia

zwycięzców.
18. Minister zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
19. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w

rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
165 z późn. zm.).

Załącznik
Data …………………………….
Oświadczenia opiekuna zgłaszającego grupę szkolną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ministra Cyfryzacji moich danych osobowych na
potrzeby Konkursu CODEWEEK, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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).”.

Oświadczam, iż posiadam pisemne oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów
uczniów biorących udział w Konkursie CODEWEEK organizowanym przez Ministra Cyfryzacji
z siedzibą w Warszawie dotyczące akceptacji regulaminu Konkursu oraz wyrażające zgodę
na udział dziecka w Konkursie CODEWEEK organizowanym przez Ministra Cyfryzacji z siedzibą
w Warszawie, i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego Konkursu.

………………………………….
(podpis opiekuna)

