
REGULAMIN KONKURSU “CYFROWA RODZINA”
organizowanego przez  STOWARZYSZENIE POLSKA 2050 - kwiecień 2022

I. Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem”, jest:

Stowarzyszenie Polska 2050 z siedzibą w Warszawie, adres: Hoża 50/30, 00-682 Warszawa, wpisane
do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy pod numerem KRS 0000855870,
posługująca się NIP 5252833251, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

2. Konkurs “CYFROWA RODZINA” jest organizowany dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej na terenie Polski, którego celem jest promocja rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez
przyznanie vocherów na kursy semestralne programowania w wersji online (dalej zwanych
“nagrodami”), ufundowanych przez organizatora kursów, firmę Giganci Programowania Sp. z o.o. . j.

II. Warunki formalne

1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci przebywające w rodzinnych formach pieczy
zastępczej na terenie naszego kraju w wieku od 7 do 18 lat.

2. Przyznawanie nagród odbywa się w drodze Konkursu. Oznacza to, że przesłanie pracy konkursowej
nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

3. W ramach Konkursu przyznanych zostanie 5 nagród - każda to voucher uprawniający do wzięcia
udziału w kursie programowania online.

4. Rozpatrywane będą wyłącznie prace przesłane i wykonane w opisany sposób oraz odpowiadające na
zadany temat.

5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie łącznie poniższych warunków:
1) przesłanie w terminie do 20 maja 2022 r. pracy wykonanej dowolną techniką komputerową na

temat “JA i MOJA RODZINA” (film, klip, prezentacja, komputerowa grafika i inne) i jej
przesłanie na adres pieczazastepcza@polska2050.pl;

2) wyrażenie zgody przez opiekuna dziecka poprzez wypełnienie formularza, który po przesłaniu
pracy zostanie wysłany na maila oraz wyrażenie zgód na wykorzystanie pracy na naszych
kanałach oraz zgód związanych z RODO.

6. Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę.



III. Terminy i zasady oceny

1. Formularz będzie można wypełnić i pracę przesłać w terminie od 1 do 20 maja 2022 r.
2. Komisja Konkursowa powołana przez Stowarzyszenie dokona oceny przesłanych prac i podejmie

decyzję o przyznaniu nagród w terminie od 20 maja do 31 maja 2022 r.
3. Komisja dokona oceny przesłanych prac  biorąc uwagę następujące kryteria:

1) zgodność pracy z zadanym tematem;
2) pomysłowość;
3) ciekawy sposób prezentacji tematu;
4) ilość pracy włożona w wykonanie pracy.

4. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani mailowo o wynikach do dnia 31 maja 2022 r., a
następnie lista laureatów będzie ogłoszona na grupie FB “Razem Dla Rodzin Zastępczych - Polska
2050”, a vouchery zostaną niezwłocznie wysłane do laureatów.

IV. Dodatkowe informacje

1. Dodatkowe informacje na temat kursów, które są nagrodą w konkursie można uzyskać na stronie
www.giganciprogramowania.edu.pl

2. Pula nagród w Konkursie to 5 voucherów, każdy na jeden kurs wybrany z oferty firmy Giganci
Programowania Sp. z o.o.

V. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie jest Stowarzyszenie z siedzibą: ul.
Hoża 50/30, 00-682 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: ul. Hoża 50/30, 00-682 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem:
rodo@polska2050.pl.

Stowarzyszenie nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości.

Przetwarzanie odbywa się w celu:
1) realizowania działań Stowarzyszenia Polska 2050 w związku z działalnością Stowarzyszenia –

art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

http://www.giganciprogramowania.edu.pl
http://www.giganciprogramowania.edu.pl


2) informowania o działaniach i planowanych wydarzeniach organizowanych przez
Stowarzyszenie Polska 2050 -  art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
Stowarzyszenie nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

Stowarzyszenie będzie przekazywało dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów
prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych oraz banków
obsługujących płatności.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania;
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
3) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Stowarzyszenie nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.stowarzyszenie.polska2050.pl
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie głos

rozstrzygający należy do Zarządu Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z

ważnych przyczyn.
4. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, które wejdą w

życie w dacie ich publikacji.
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