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§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Hasło promujące mobilność międzynarodową” zwanego dalej
„Konkursem” jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie, 02-305, Al.
Jerozolimskie 142A, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na polskiej wersji językowej
dla uczestników ankiety w ramach badania: Badanie Losów Absolwentów Mobilności – badanie
panelowe.
3. Konkurs ma na celu promocję mobilności międzynarodowej w ramach programu Erasmus+.
§ 2 Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami” lub „Uczestnikiem”) mogą być wyłącznie
osoby pełnoletnie (tj. osoby, które ukończyły 18 lat), które:
a. Brały udział w mobilności międzynarodowej w ramach programu Erasmus lub programu
Erasmus+ i zostały zaproszone do badania panelowego (tj. otrzymały maila z linkiem do
ankiety internetowej)
b. Wypełniły ankietę internetową – badanie panelowe
c. Wykonały zadanie konkursowe (dalej: „zadanie konkursowe”) w terminie trwania
Konkursu określonym w §4)
d. Podały swój adres mailowy
e. Wyraziły zgody, o jakich mowa w treści Regulaminu, w tym na przetwarzanie danych
osobowych.
2. W konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym,
do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem członkowie rodzin wskazanych
osób oraz członkowie rodzin osób zasiadających w Komisji konkursowej, do drugiego
stopnia pokrewieństwa oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.).
§ 3 Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c), ma być odpowiedzią na zadany temat:
„Wymyśl krótkie hasło zachęcające studentów do mobilności międzynarodowej w ramach
programu Erasmus+.” i powinno:
a) mieścić się w przedziale od 2 znaków ze spacjami do 160 znaków ze spacjami,
b) być całkowicie oryginalne i stanowić efekt wyłącznej pracy Uczestnika oraz nie może naruszać
praw autorskich ani dóbr osobistych osób trzecich, ani też być obciążone jakimikolwiek prawami
osób trzecich.
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§ 4 Zgłoszenia do konkursu
1. Zgłoszenia do konkursu dokonuje Uczestnik poprzez:
a. Wpisanie hasła konkursowego (w języku polskim) w ankiecie internetowej w
odpowiednim polu,
b. Podanie adresu mailowego do kontaktu,
c. Wyrażenie niezbędnych zgód.
2. W Konkursie jeden Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 zadanie konkursowe. W
przypadku, gdy jeden uczestnik prześle więcej zadań, do oceny będzie brane wyłącznie
pierwsze zadanie konkursowe w kolejności ich wpływu.
3. Zgłoszenie się do Konkursu przez Uczestnika jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia,
że zgłoszone przez niego zadanie konkursowe jest jego autorstwa, oraz że przysługują mu
autorskie prawa majątkowe i osobiste do niego, w tym prawo do jego zgłoszenia na
Konkurs.
4. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie zobowiązuje się, iż w razie wystąpienia z
roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw
poprzez korzystanie, nabycie lub rozporządzanie zadaniem konkursowym przez
Organizatora, Uczestnik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania
sądowego, koszty zastępstwa procesowego, koszty pomocy prawnej, niezbędnych
ekspertyz, zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań oraz na żądanie
Organizatora wstąpi do toczącego się postępowania w charakterze interwenienta
ubocznego.
5. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem
związanym z naruszeniem praw autorskich do zadania konkursowego przekazanego przez
Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić ww.
podmioty od obowiązku zapłaty na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń
związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej
ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.
6. Zgłoszone do Konkursu zadanie konkursowe nie może zawierać zwrotów, gestów itp.
uznanych za niecenzuralne, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia
innych. Zadanie konkursowe zawierające ww. nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
7. Organizator, po otrzymaniu zadania konkursowego dokona jego weryfikacji pod kątem
zgodności z tematem.
8. Uczestnik może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie
do Organizatora wiadomości e-mail (badania@erasmusplus.org.pl) lub listownie (Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa) informując o
rezygnacji z udziału w Konkursie. Od momentu złożenia oświadczenia o rezygnacji z
udziału w Konkursie, osoba składająca takie oświadczenie traci status Uczestnika
Konkursu, a jej zgłoszenie oraz zadanie konkursowe nie podlega ocenie i nie jest
uprawniona do otrzymania ewentualnej Nagrody.
9. Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 28 lutego 2019 r., godz. 23:59.
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§ 5 Zasady i przebieg konkursu
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagrody będzie czuwać Komisja
powołana przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą:
a) Jadwiga Fila (Zespół Analityczno-Badawczy),
b) Agnieszka Białek (Zespół Analityczno-Badawczy)
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
a) zapewnienie przestrzegania Regulaminu w czasie trwania Konkursu,
b) potwierdzenie prawidłowości dokonanego zgłoszenia do Konkursu,
c) ocena i wybór 10 najlepszych w ocenie Komisji zadań konkursowych,
d) sporządzenie protokołu z wynikami Konkursu.
3. Komisja Konkursowa ocenia zadanie konkursowe według określonych poniżej kryteriów:
a) trafność tekstu (czy tekst zachęca do uczestniczenia w mobilności międzynarodowej w
ramach programu Erasmus +) - 0-10 punktów),
b) wartość językowa (czy tekst jest napisany poprawnie językowo - 0-10 punktów),
c) stylistyka (czy tekst jest napisany bogatym językiem i czy słownictwo jest adekwatnie
dobrane) - 0-10 punktów),
4. Komisja ocenia według własnego uznania, a jej decyzja w tym przedmiocie jest ostateczna.
5. W przypadku, gdy więcej niż jedno zadanie konkursowe otrzyma taką sama liczbę punktów, o
przyznaniu nagrody będzie decydować kolejność zgłoszeń.
6. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród dodatkowych, jeśli więcej niż 10
zadań konkursowych zostanie wybranych.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15 marca 2019 r.
8. Uczestnicy zostaną poinformowani o wygranej droga mailową.
§ 6 Nagrody
1. W konkursie przewidziano nagrody w postaci urządzeń elektronicznych oraz gadżetów
promujących FRSE.
2. W konkursie nagrodzonych zostanie 10 osób (nagrody główne).
3. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany nagród przyznanych w Konkursie na jej
ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.
4. Wartość jednostkowa Nagrody w Konkursie nie przekracza kwoty ustaloną na podstawie art.
21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. Zmianami).
§ 7 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A. Przetwarzanie
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 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 (RODO). Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 f) RODO (czyli przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez
Administratora - FRSE).
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2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@frse.org.pl.
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia
konkursu.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a. sprostowania danych,
b. usunięcia danych,
c. ograniczenia przetwarzania danych,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia sprzeciwu,
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
a. przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestników projektu,
zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu;
b. wykorzystanie adresu e-mail na potrzeby realizacji konkursu;
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
c. adres poczty elektronicznej (e-mail),
8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.
9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także
w mediach) o wynikach konkursu.
10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przepisów przewidzianych przepisami prawa.
12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w
szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
d. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
e. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
f. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w
inny sposób przetwarzanych.
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§ 8 Zasady odbioru nagrody
Laureaci o zwycięstwie zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów pocztą na adres wskazany przez Uczestnika.
3. Adresy pocztowe Laureatów zostaną zebrane drogą mailową po wybraniu zwycięskich haseł.
1.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne
1. Prawo do reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem,
służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 3 dni od daty wyłonienia jego laureatów.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności
skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona
przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu
nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość ani utrudnienia odbioru Nagrody
leżące po stronie Uczestnika.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w konkursie oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i
jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wymaga wyrażenia przez Uczestnika Konkursu zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych, w tym zamieszczenie niektórych danych (w
szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich
wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia
oddawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia konkursu oraz publikacji
wyników Konkursu.
4. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie FRSE – www.frse.org.pl. Zmiany
wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Komisja Konkursowa może go
wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie
przesyłania treści konkursowych.
8. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
9. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora.
10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
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INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ – UCZESTNIKA KONKURSU
ORGANIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Dane) przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A (Fundacja), do celów związanych do
celów związanych z przeprowadzeniem konkursu „Hasło promujące mobilność międzynarodową”, o
którym mowa przy niniejszej czynności rejestracyjnej (Konkurs) i moim udziałem w Konkursie zgodnie
z Rozporządzeniem 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 (RODO).
Danymi mogą być moje imię oraz nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy. Przyjmuję
do wiadomości, że Fundacja jest administratorem Danych, które pozyska w związku z moim udziałem
w Konkursie. Zgoda, której niniejszym udzielam na przetwarzanie Danych, jest dobrowolna i
swobodna. Zostałem poinformowany / zostałam poinformowana, że mam prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie Danych w całości lub w zakresie wybranym w każdym czasie w każdy możliwy do
zidentyfikowania i uchwycenia sposób.
Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda
na przetwarzanie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 pkt b i f RODO.
W razie jakichkolwiek wątpliwości Fundacji odnośnie zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na
przetwarzanie Danych, Fundacja będzie przyjmowała wykładnię rozszerzającą takie oświadczenie,
ażeby jak najlepiej chronić moje interesy oraz Dane, wglądu w Dane, żądanie ich poprawiania,
weryfikacji, przenoszenia a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie
wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzenia Danych przed taką moją decyzją, wniesienia
skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uznam, że przetwarzanie Danych jest niezgodne z prawem. Dane będą przetwarzane
przez okres mojego udziału w Konkursie, a także przez czas do maksymalnie 3 lat (w szczególności dla
celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych).
Dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.
Dane będą przechowywane w siedzibie Fundacji, z możliwością wykorzystania wirtualnych
i elektronicznych zasobów i źródeł magazynujących. Fundacja wyznaczyła osobę odpowiedzialną za
zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można
skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl.
Oświadczam, że rozumiem treść niniejszego oświadczenia,
świadomy/świadoma skutków prawnych z niego wynikających.
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