
ZASADY UCZESTNICTWA W LETNIEJ SZKOLE JUNIOR MEDIA 2018 

§ 1 Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy dokument określa warunki uczestnictwa i organizacji Letniej Szkoły Junior Media zwaną 

dalej „Letnią Szkołą”, organizowanej przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) 

przy ul. Domaniewskiej 45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym 42.000.000 zł, NIP: 522-01-03-609 zwanej 

dalej łącznie „Organizatorem”.   

2. Letnia Szkoła to cykl warsztatów dziennikarskich, w których mogą wziąć udział najbardziej 

aktywne zespoły szkolne, które zdobyły największą liczbę punktów w rankingu #juniorlab, 

opublikowanym w serwisie www.juniormedia.pl.  

3. Letnia Szkoła odbędzie się w dniach: 30 lipca-5 sierpnia 2018 roku w Westernowym Parku 

Rozrywki TWINPIGS w Żorach (ul. Katowicka 24, 44-240 Żory).  

  

§ 2 Warunki uczestnictwa w Letniej Szkole  

1. Każda ze Szkół, która znalazła się w pierwszej dziesiątce (I-X miejsce) rankingu #juniorlab, może 

wydelegować do udziału w Letniej Szkole kilkuosobowy zespół, przyjmując następujące zasady:  

I miejsce – 5 uczniów  

II miejsce – 4 uczniów  

III miejsce – 4 uczniów  

IV miejsce – 3 uczniów  

V miejsce – 3 uczniów 

VI miejsce – 3 uczniów  

VII miejsce – 2 uczniów  

VIII miejsce – 2 uczniów 

IX miejsce – 2 uczniów  

X miejsce – 2 uczniów 

2. Warunkiem wzięcia udziału w Letniej Szkole jest dostarczenie Organizatorowi do dnia 25.06.2018 
listy uczniów wydelegowanych przez Szkołę, podpisanych przez przedstawicieli ustawowych 
poszczególnych Uczestników Karty Udziału w Letniej Szkole oraz zakwalifikowanie uczniów do 
udziału w Letniej Szkole. Wzór Karty stanowi Załącznik nr 1. Przedstawiciele ustawowi wypełniają 
punkt II Karty:  INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYJAZDU  

3. Organizator gwarantuje dojazd do obiektu, w którym odbywać się będzie Letnia Szkoła w dniu 30 

lipca 2018 z wyznaczonych miejsc zbiórki ustalonych z Uczestnikami w trybie roboczym oraz 

powrót do w/w miejsc zbiórki 5 sierpnia 2018 r.  Godziny odjazdu autokarów/ busów zostaną 

ustalone w trybie roboczym.  Istnieje możliwość dojazdu na miejsce Letniej Szkoły na własny 

koszt i we własnym zakresie.  

4. Wyjazd nastąpi z wyznaczonego przez Organizatora miejsca, do którego Uczestnicy muszą 

dojechać z opiekunami na swój koszt. Dokładny adres miejsca i godzinę wyjazdu Organizator 



przekaże drogą mailową i telefoniczną. Po zakończeniu Letniej Szkoły Organizator zobowiązuje 

się dowieźć Uczestników w miejsce wyjazdu.   

5. Organizator pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem oraz 

dodatkowymi wyjazdami Uczestników zaplanowanymi przez Organizatora w trakcie Letniej 

Szkoły. Organizator pokrywa koszty wszystkich zaplanowanych atrakcji oraz sal konferencyjnych, 

gdzie odbędą się warsztaty dziennikarskie.    

6. Letnia Szkoła zostanie zorganizowana zgodnie z przepisami MEN dotyczącymi organizacji kolonii.  

  

§ 3 Zasady uczestnictwa w Letniej Szkole  

1. Każdy Uczestnik Letniej Szkoły zobowiązany jest do punktualnego przybycia na miejsce wyjazdu 

wyznaczone przez Organizatora i stosowania się do poleceń osób działających w imieniu 

Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z Letniej Szkoły w następujących 

przypadkach:  

a. gdy swoim zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia efektywny przebieg warsztatów i 

innych spotkań w ramach Letniej Szkoły,  

b. gdy jego zachowanie narusza dobro osobiste i godność innych osób,  

c. jeśli jego zachowanie stanowić może zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych 

osób przebywających na terenie Letniej Szkoły,  

d. gdy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,  

e. dokonuje dewastacji pomieszczeń, w której odbywa się Letnia Szkoła lub własności 

innych osób,  

f. gdy dokona zaboru mienia Organizatora lub innych osób.  

3. W przypadkach wskazanych w pkt 2 powyżej rodzic/opiekun prawny Uczestnika powiadomiony o 

tym fakcie przez przedstawiciela Organizatora zobowiązany jest odebrać Uczestnika na własny 

koszt.   

4. Na terenie Letniej Szkoły obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.  

§ 4 Dane osobowe  

1. Administratorem danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-
03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 22 201 44 00, 
e-mail: sekretariat@polskapress.pl. 

2. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo 
skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić 
na adres e-mail iod@polskapress.pl.  

3. Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy dane osobowe jest organizacja i 
przeprowadzenie Letniej Szkoły. Podstawą przetwarzania jest usługa (umowa) w postaci Letniej 
Szkoły.  
 
Jeśli wyrażą Państwo zgodę, będziemy przetwarzać dodatkowe dane osobowe (w tym dane 
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika Letniej Szkoły), w celach 
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Letniej Szkoły.  
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Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe także w celach archiwalnych i w celu dochodzenia 
naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku podstawą przetwarzania 
będzie prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.  
 
Niektóre dane będą przetwarzane na podstawie ustawowej związanej z organizacją wypoczynku 
i obowiązkami ciążącymi na organizatorze (Art. 92h ust. 4 i nast. ustawy o systemie oświaty, 
przepisy podatkowe i rachunkowe). 
 

4. Jeśli są Państwo przedstawicielem ustawowym uczestnika Letniej Szkoły, Państwa dane osobowe 
są nam potrzebne: 

a. by móc uzyskać skuteczną zgodę dla Państwa dziecka/podopiecznego na zawarcie i 
wykonanie umowy dotyczącej jego udziału w Letniej Szkole (podstawa - przepis prawa); 

b. by móc uzyskać od Państwa skuteczną zgodę dla Państwa dziecka na przetwarzanie jego 
danych osobowych, w zakresie przekraczającym dane niezbędne do wykonania usługi 
(podstawa - przepis prawa); 

c. w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami (podstawa 
–prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych). 
 

5.  Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, uniemożliwi uczestnictwo w 

Letniej Szkole.  

 

Jeżeli pozyskujemy Państwa dane lub – w przypadku uczestników poniżej 18 roku życia – dane 

Państwa dziecka w oparciu o Państwa zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. 

Jednakże niepodanie danych zawartych w Karcie Udziału w Letniej Szkole Junior Media 

uniemożliwi uczestnictwo w Letniej Szkole. 

6. W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub 

obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia danych osobowych następującym 

grupom odbiorców:  

a. naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym dane osobowe będą 
ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki, 

b. podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych (przetwarzający/procesor), a także innym odbiorcom danych – podmiotom, 
które biorą udział w faktycznym organizowaniu Letniej Szkoły (np. przewoźnicy, 
ubezpieczyciele, opiekunowie, podmioty prowadzące miejsca odbycia Letniej Szkoły),  

c. sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi 
przez nie postępowaniami. 

 

7. Okres przechowywania danych osobowych uczestników Letniej Szkoły powiązany jest z celami i 
podstawami ich przetwarzania.  
 
Dane uczestników Letniej Szkoły przekazane nam w związku z ich uczestnictwem w Letniej Szkole 
będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń, w 
przypadku zaś danych pozyskanych na podstawie zgody uczestnika Letniej Szkoły, do czasu 
cofnięcia zgody, nie dłużej, niż przez okres 6 lat. Po upływie tych terminów dane uczestników 
Letniej Szkoły będą przechowywane jedynie dla celów ich usunięcia lub zanonimizowania, co 
będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po roku 
kalendarzowym, w którym upłynął ww. okres przedawnienia roszczeń.  
 
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie będziemy 
przechowywać dane przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez uczestnika 
Letniej Szkoły sprzeciwu. 



 
Jeśli są Państwo przedstawicielem ustawowym uczestnika Letniej Szkoły poniżej 18 roku życia 
będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres trwania uczestnictwa Państwa 
dziecka/podopiecznego w Letniej Szkole oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia 
związane z okresem, w jakim Państwa dziecko/podopieczny uczestniczył w Letniej Szkole na 
podstawie Państwa zgody. Łącznie będziemy przetwarzać Państwa dane nie dłużej niż przez 6 lat. 
Po upływie tego terminów Państwa dane będą przechowywane jedynie dla celów ich usunięcia 
lub zanonimizowania, co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego 
następującego po roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. okres przedawnienia roszczeń. 
 

8. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych podmioty danych posiadają szereg 

uprawnień.  

 

Uczestnik Letniej Szkoły posiada prawo do: 

a. żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

(„prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, 

b. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych – 

w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać dane osobowe 

uczestnika Letniej Szkoły w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał 

ku temu uzasadniony powód,  

c. przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie 

zgody. 

 

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest zgoda, wówczas uczestnik 

Letniej Szkoły posiada prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody 

nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, 

którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Jeśli są Państwo przedstawicielem ustawowym uczestnika Letniej Szkoły poniżej 18 roku 

życia, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, posiadają Państwo prawo 

do: 

a. żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w 

przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe 

w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony 

powód. 

 

Ponadto, w związku z faktem, iż jako przedstawiciel ustawowy działają Państwo w imieniu 

swojego dziecka/podopiecznego, mogą Państwo wykonywać w imieniu swojego 

dziecka/podopiecznego wszystkie prawa, które przysługują mu jako uczestnikowi Letniej 

Szkoły. 

 



Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą zostać wykonane poprzez zwrócenie się 

na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska 

Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.  

 

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w 

każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

9. Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy może wyrazić zgodę na sporządzenie przez 

pracowników Organizatora zdjęć lub filmów z przebiegu Letniej Szkoły, w celu promocji projektu 

Junior Media.  

10. Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy może wyrazić zgodę na wielokrotne i nieodpłatne 

rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika przedstawionego na zdjęciach lub 

filmach, o których mowa powyżej, w tym w szczególności na zamieszczanie wizerunku Uczestnika 

w prasie (w tym także w wydaniach internetowych), telewizji interaktywnej, na stronach 

internetowych czy też na publiczne udostępnianie wizerunku w siedzibie Organizatora (np. w 

formie wystawy zdjęć lub projekcji filmów), itp. na wszelkich polach eksploatacji.  

  

§ 5 Postanowienia końcowe  

1. W sprawach związanych z Letnią Szkołą należy kontaktować się z Organizatorem pod 

następującym adresem e-mail: kontakt@juniormedia.pl, telefon: 502 499 710  

2. Przedstawicielami Organizatora są:  

a. Joanna Pazio, joanna.pazio@polskapress.pl, 502 499 884 

b. Kamila Bratkrajc, kamila.bratkrajc@polskapress.pl, 514 800 833 

3. Wszelkie wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego dokumentu wyjaśnia Organizator 

Letniej Szkoły. 

4. 4. W zakresie ochrony danych osobowych zapytania i wnioski prosimy kierować na adres: 

rodo.zgloszenia@polskapress.pl  
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