
 

Regulamin konkursu „wyzwanie #juniorlab STRONA INTERNETOWA  – zadanie 

zespołowe” realizowanego w ramach projektu Junior Media 

 

§1. Postanowienia ogólne 

Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „wyzwanie STRONA INTERNETOWA – zadanie 

zespołowe” (dalej: „Konkurs”). 

1. Organizatorem Konkursu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) 

przy ul. Domaniewskiej 45, wpisana 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 zwana dalej łącznie „Organizatorem”. 

2. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Konkurs rozpoczyna się 5 października 2018 r., a kończy  

16 listopada 2018 r. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na platformie internetowej www.juniormedia.pl, 

zwanej dalej „Serwisem”, w ramach projektu edukacyjnego Junior Media. 

 

§2. Uczestnicy Konkursu 

1. W Konkursie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, mogą brać udział 

wszystkie szkoły lub inne placówki oświatowe, które mają zarejestrowane i/lub zarejestrują w 

Serwisie redakcje oraz prześlą zgłoszenie na temat i adres określony w par. 3 poniżej. 

Zespół redakcyjny, który zgłosi Zadanie Konkursowe zwany jest dalej w treści niniejszego 

Regulaminu „Uczestnikiem”. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego 

Regulaminu w całości; Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim 

zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania 

udziału w Konkursie. 

 

§3. Zgłoszenie do Konkursu 

5. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić 

łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:  

a) zalogować/zarejestrować się na stronie www.juniormedia.pl; 

b) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie internetowej 

www.juniormedia.pl oraz zaakceptować Regulamin Konkursu;  

c) stworzyć na podstawie porad z lekcji #juniorlab stronę internetową redakcji  i 

przekazać Organizatorowi jej adres na e-mail: konkurs@juniormedia.pl. Strona 

http://www.juniormedia.pl/
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powinna zawierać min. 4 zakładki oraz min. 2 artykuły na dowolny temat. Termin 

nadsyłania zgłoszeń to 9 listopada 2018 roku. (dalej „Zadanie Konkursowe”).  

2. Przesyłając Zadanie Konkursowe Uczestnik potwierdza, że posiada zgodę wszystkich 

osób, które wzięły udział w jego realizacji oraz których wizerunek został wykorzystany w 

materiale, na wykorzystanie przez Organizatorów Zadania Konkursowego na stronie 

www.juniormedia.pl, w innych serwisach internetowych Organizatora, a także w tytułach 

prasowych należących do Polska Press oraz materiałach promocyjnych Organizatora. 

Przesyłając Zadanie Konkursowe Uczestnik potwierdza także, że nadesłany materiał nie 

narusza żadnych praw osób trzecich, w tym nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

3. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać wyłącznie pełnoletni opiekun szkolnej redakcji.  

4. Każda redakcja może zgłosić do Konkursu jedno zgłoszenie. 

5. Materiały niespełniające kryteriów konkursowych, niezwiązane z tematyką, przesłane po 

wyznaczonym terminie lub w inny sposób sprzeczne z niniejszym Regulaminem, nie zostaną 

przyjęte do Konkursu.  

6. Zadanie  konkursowe nie może naruszać przepisów prawa, a także praw autorskich i praw 

pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich. 

 

§4. Nagrody w Konkursie 

1. Jury w składzie przedstawicieli Organizatora – Zespołu Junior Media, przyzna w 

Konkursie 3 nagrody dla zespołów, które prześlą najciekawsze zgłoszenia: 

a) I miejsce – 50 pkt. na konto zespołu w rankingu #juniorlab oraz gadżety Junior Media. 

b) II miejsce - 40 pkt. na konto zespołu w rankingu #juniorlab oraz gadżety Junior Media. 

c) III miejsce – 30 pkt. na konto zespołu w rankingu #juniorlab oraz gadżety Junior Media. 

2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich ekwiwalent pieniężny. Uczestnikom 

nie przysługuje prawo zastrzeżenia właściwości nagrody. 

 

§5. Wybór zwycięskich Zadań Konkursowych 

1. Oceny nadesłanych do Konkursu Zadań Konkursowych dokona Jury, w składzie 

przedstawicieli Organizatora – Zespół Junior Media. Ocena Zadań Konkursowych 

nastąpi do 16 listopada 2018 r. Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi do 16 listopada 

2018 r.  

2. Jury przy przyznawaniu poszczególnych nagród będzie brać pod uwagę: 

a) wykorzystanie porad zawartych w prezentacji wyzwanie #juniorlab STRONA 

INTERNETOWA oraz z innych lekcji #juniorlab, 

b) oryginalność, 

c) staranność przygotowania i jakość, 

d) poprawność językową, 

e) ogólne wrażenie. 



 

3. Decyzja jury jest ostateczna, każdy z Uczestników ma prawo do zgłoszenia reklamacji 

(szczegóły w § 10. Reklamacje). 

§6. Terminy 

Następujące terminy obowiązują Uczestników i Organizatorów Konkursu: 

a) Nadsyłanie prac konkursowych 5.10.2018 – 9.11.2018 r. 

b) Wyłonienie zwycięzców w terminie 10.11 - 16.11.2018 r. 

c) Ogłoszenie listy zwycięzców – 16.11.2018 r. 

 

§7. Przekazanie nagród w Konkursie 

Zespoły redakcyjne nagrodzone w Konkursie zostaną poinformowane o wygranej e-mailem, 

poprzez konto pocztowe w Serwisie oraz przez zamieszczenie informacji w Serwisie.  

 

§8. Odpowiedzialność Organizatorów 

1. Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowy przebieg Konkursu, z 

zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

§9. Ochrona danych osobowych 

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Nocie 

informacyjnej stanowiącej Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu. 

 

§ 10.  Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-

mail: kontakt@juniormedia.pl z tematem REKLAMACJA. 

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz 

adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku 

postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione 

pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie 

powszechnym. 

 

§11. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Konkursu do wglądu w 

warszawskiej siedzibie Polska Press Sp. z o.o. przy ul. Domaniewskiej 45, oraz na 

platformie internetowej www.juniormedia.pl. 

2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie 

materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

http://www.juniormedia.pl/


 

3. Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika 

w stosunku, do którego powzięli podejrzenie o działanie sprzeczne z Regulaminem. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem 

będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.  

  



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „wyzwanie #juniorlab STRONA 

INTERNETOWA – zadanie zespołowe” 

 
NOTA INFORMACYJNA 

  
Kto przetwarza Państwa dane osobowe?  

  

Administratorem Państwa 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 po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-

03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to e-

mail: rodo.zgloszenia@polskapress.pl.  

  

Kategorie danych osobowych  

  

W celu wykonania umowy przetwarzamy Państwa dane kontaktowe.    

  

Ze źródeł publicznych możemy pozyskać numer REGON i NIP oraz numer KRS, jeśli 

dotyczy.   

  

Mogą nam Państwo również podać adres e-mail i numer telefonu kontaktowego.    

  

Źródło danych  

  

Państwa dane pozyskujemy w pierwszej kolejności bezpośrednio od Państwa w momencie 

zawierania umowy.   

  

Możemy jednak pozyskać Państwa dane również ze źródeł powszechnie dostępnych, takich 

jak: KRS, CEIDG, baza GUS, Panorama Firm, książki telefoniczne. Państwa numer telefonu 

może zostać również wylosowany spośród dowolnego dziewięciocyfrowego zestawienia 

cyfr. Jeśli tak będzie, poinformujemy Państwa o tym w ciągu 30 dni od pozyskania danych 

lub przy pierwszym kontakcie (w zależności, co nastąpi wcześniej).   

  

W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?  

  

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:  

 zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy),   
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 dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na 

nas obowiązki podatkowe i rachunkowe,  

 badać Państwa satysfakcję i opinię,  

 móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze 

prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień,  

 rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez 

wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk,  

 prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego i 

podmiotów trzecich polegające na informowaniu o różnych wydarzeniach (eventach), 

wysyłaniu spersonalizowanych ofert i treści w zakresie dotyczącym działalności 

i oferowanych przez nas lub naszych partnerów produktów i usług.  

  

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę, wówczas będziemy mogli 

również:  

 przetwarzać Państwa dane w celu przedstawienia Państwu informacji handlowych i 

marketingowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych 

partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz 

automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej.  

  

Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?  

  

 Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu 

przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:  

 przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,  

 przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków 

prawnych (np.: przechowywanie dokumentacji w celach podatkowych lub 

rachunkowych),  

 istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci 

promowania/prezentowania naszych towarów i usług lub działalności, jak też 

promowania/prezentowania działalności lub towarów i usług naszych 

partnerów, badania Państwa satysfakcji i opinii, dochodzenia praw i obrony przed 

roszczeniami, sporządzania wewnętrznych analiz i statystyk biznesowych czy też 

korzystania z naszych uprawnień,  



 

 istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w badaniu satysfakcji i opinii klientów, jak 

też w prowadzeniu analiz i statystyk, jak też w wykazaniu zasadności naszych 

roszczeń, obronie przed roszczeniami, jak też w realizacji naszych uprawnień,   

 mamy Państwa dodatkową zgodę na przesyłanie przez nas informacji handlowych na 

temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów 

z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych 

systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

  

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?  

  

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

obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych 

następującym grupom odbiorców:   

 naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane 

osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,  

 podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym 

podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom 

windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,  

 innym odbiorcom danych – naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z 

naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i 

pocztowe,   

 sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z 

prowadzonymi przez nie postępowaniami.  

  

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?   

  

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej 

z Państwem oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi 

roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw. 

przedawnienia podatkowego.  

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w 

jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają 

ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w 

każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy lub 

wyrażenia zgody.  

  



 

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez 

okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.  

  

Jeżeli nabywamy od Państwa prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy 

przetwarzać Państwa dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego 

korzystamy.   

 

Jakie prawa Państwu przysługują?  

  

Posiadają Państwo prawo do:  

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

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

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych 

na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania 

przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego,  

 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,   

 przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na 

podstawie Państwa zgody.  

  

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

posiadają Państwo 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.  

  

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać 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.  

  

Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?  
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Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy (z 

wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W 

przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie (z wyjątkiem adresu e-

mail i numeru telefonu) nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja. W przypadku niepodania 

adresu e-mail oraz numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt z Państwem w celu bieżącej 

obsługi umowy.   

  

Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do naszych działań 

marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej i elektronicznej 

jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą 

Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych i marketingowych drogą 

telefoniczną lub elektroniczną.   

  

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych  

  

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się 

Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten 

może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl. 
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