REGULAMIN KONKURSU
„1000 PIERWSZYCH INICJATYW ZGŁOSZONYCH DO CODEWEEK 2019”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „1000 PIERWSZYCH INICJATYW ZGŁOSZONYCH DO CODEWEEK 2019”
(zwanego dalej „Konkursem”) jest Ministerstwo Cyfryzacji, adres: ul. Królewska 27; 00-060
Warszawa, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest realizowany we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK z
siedzibą w Warszawie, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa.
3. Celem konkursu jest wyłonienie 1000 inicjatyw zgłoszonych w pierwszej kolejności w ramach
Code Week 2019, których autorzy (organizatorzy) otrzymają nagrodę – publikację promującą
programowanie skierowaną do dzieci z klas 1-3 i ich rodziców. Celem CodeWeek
(Europejskiego Tygodnia Kodowania) jest upowszechnianie nauki kodowania i programowania
oraz pokazanie, że programowaniem może zająć się każdy. W dniach 5-20 października 2019 r.
każda zainteresowana osoba może zgłosić swoją inicjatywę związaną z nauką programowania
rejestrując ją na stronie www.codeweek.eu
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez rejestrację inicjatywy w ramach Code Week 2019
na stronie www.codeweek.eu.
2. Organizator konkursu po weryfikacji poprawności danych w formularzu zgłoszeniowym 1000
pierwszych inicjatyw zgłoszonych na stronie www.codeweek.eu, skontaktuje się z autorami
tych inicjatyw wysyłając e-maila z formularzem online do przekazania danych do wysyłki
nagród na adres e-mail podany przez autora inicjatywy w formularzu zgłoszeniowym.
3. W formularzu do przekazania danych do wysyłki nagród powinno znaleźć się imię i nazwisko
autora, numer telefonu kontaktowego, adres wysyłki nagrody, a także oświadczenie autora
inicjatywy (w formie skanu podpisanego odręcznie dokumentu, format PDF lub pliku
elektronicznego podpisanego podpisem zaufanym1) o zgodzie na przetwarzanie jego danych
osobowych na potrzeby Konkursu, według wzoru określonego w Załączniku 1 do Regulaminu.
Oświadczenie autor inicjatywy przesyła na adres programowanie@mc.gov.pl, w tytule e-maila
podając adres e-mailowy autora.
4. Formularz, do którego nie dołączono oświadczeń, o których mowa w pkt 3, lub w którym nie
wskazano wymaganych danych, nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu tj.
nie będzie podstawą do roszczenia o nagrodę w Konkursie.
5. Wypełnienie formularza z danymi do wysyłki oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.
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Link do instrukcji podpisywania dokumentu podpisem zaufanym:
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie---wykorzystaj-podpis-zaufany
Link do narzędzia umożliwiającego podpisanie dokumentu podpisem zaufanym:
https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/uslugaonline/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER&xFormsOrigin=EXTERNAL

6. 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.
7. Administratorem danych osobowych przekazanych Organizatorowi w związku z udziałem w
Konkursie jest Minister Cyfryzacji.
8. Organizator przetwarza na potrzeby Konkursu następujące dane osobowe uczestników:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu kontaktowego,
d. adres wysyłki nagrody.
9. 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 przed dniem wysyłki nagrody (żądania ich usunięcia), Organizator
wyklucza taką osobę z udziału w Konkursie, co jest równoznaczne z odmową przyznania
nagrody.
10. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia i żądania
usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie na każdym etapie Konkursu, z
zastrzeżeniem postanowień ustępu 9 powyżej.
11. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 20 października i zostanie ogłoszone na
stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji, www.koduj.gov.pl oraz na portalach
społecznościowych Ministerstwa Cyfryzacji.
12. Zwycięzcy autorzy zostaną powiadomieni także mailowo w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
13. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, a zwycięzca nie może przenieść praw do
przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zgłaszający ma prawo zrzec się prawa do przyznanej
mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
14. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia wszystkich zwycięzców.
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
16. 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 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Konkursu „1000 pierwszych inicjatyw zgłoszonych do
CodeWeek 2019”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ministra Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27, 00-060 Warszawa,
moich danych osobowych podanych w formularzu ofertowym do celów związanych z realizacją
konkursu i wysyłki nagrody.
Przyjmuję do wiadomości, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Cyfryzacji mający siedzibę pod
adresem: Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa;
• Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować się: pocztą elektroniczną
pod adresem mc@mc.gov.pl lub listownie – kierując korespondencję na adres siedziby
administratora;
• administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył osobę zastępującą inspektora ochrony danych
w czasie nieobecności, z którym może się Pani / Pan skontaktować pod adresem email:
iod@mc.gov.pl lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych, które pozostają w jego zakresie działania.
• Minister Cyfryzacji będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu realizacji
i przeprowadzenia konkursu oraz wysyłki nagrody;
• Pana/Pani dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Państwowemu Instytutowi
Badawczemu NASK, w zakresie czynności związanych z przekazaniem (wysłaniem) nagrody
oraz mogą zostać udostępnione ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego
pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020, mającemu siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa oraz Instytucji
Pośredniczącej tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa;
• Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
• Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji konkursu i
wysyłki nagród oraz rozliczenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020
oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji tj. maksymalnie do 31.12.2028 r.
• Posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
o na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
• Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla
uczestnictwa w Konkursie.
…………………………………………………………………
data i czytelny podpis

