Regulamin konkursu „DYF Talks ”

§ 1. Konkurs
Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest
skierowany do uczestników konferencji Digital Youth Forum 2020 (zwanych dalej: „Uczestnikami
Konkursu”).

§ 2. Organizator Konkursu
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Warszawie przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa,
wpisaną do rejestru organizacji pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS0000204426 (zwana dalej „Organizator”).

§ 3. Czas Trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 11 grudnia 2020 roku i kończy 17 stycznia 2021 roku według
poniższego harmonogramu:
1) Rozpoczęcie Konkursu – 11 grudnia 2020 r. przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Konkursie,
2) Koniec przyjmowania zgłoszeń do udziału Konkursie – do 17 stycznia 2021r., godz. 23.59.59,
3) Ogłoszenie wyników nastąpi 22 stycznia 2021 r. na stronie http://digitalyouth.pl/.
§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1) W Konkursie mogą brać udział uczestnicy Digital Youth Forum 2020, czyli młodzież w wieku 13-17
lat oraz nauczyciele.
2) Konkurs składa się z dwóch kategorii, jednej skierowanej do młodzieży i jednej skierowanej do
nauczycieli lub innych opiekunów organizujących Digital Youth Forum 2020 w placówce.
3) Kategoria pierwsza skierowana jest do młodzieży w wieku 13-17 lat. Zadaniem uczestników tej
kategorii konkursu jest nakręcenie maksymalnie 5 minutowego filmu i przesłanie go na adres
redakcja@digitalyouth.pl. Ciekawa grafika, udźwiękowienie będą dodatkowymi atutami. Zgłoszenie
musi zawierać: plik w formacie AVI, MP4, WMV lub link do serwisu, na którym został umieszczony
film, imię i nazwisko twórcy, adres zamieszkania, email oraz telefon kontaktowy. Autorów i autorki 10
najciekawszych filmów nagrodzimy głośnikami JBL CHARGE 4, a filmy zaprezentujemy na stronie
digitalyouth.pl.
Film może dotyczyć:
1. Wybranego tematu z zakresu nowych technologii lub pozytywnego wykorzystania internetu.

2. Być komentarzem do wystąpienia podczas Digital Youth Forum 2020, które zainspirowało
uczestnika do jakiejś zmiany, podjęcia działań w niedalekiej przyszłości.
4) Kategoria druga skierowana jest do nauczycieli lub innych opiekunów, którzy organizują w swojej
placówce Digital Youth Forum 2020. Zadaniem uczestników tej kategorii konkursu jest nakręcenie
maksymalnie 5 minutowego filmu i przesłanie go na adres redakcja@digitalyouth.pl. Ciekawa grafika,
udźwiękowienie będą dodatkowymi atutami. Zgłoszenie musi zawierać: plik w formacie AVI, MP4,
WMV lub link do serwisu, na którym został umieszczony film, imię i nazwisko twórcy, adres
zamieszkania, email oraz telefon kontaktowy. Autorów i autorki 3 najciekawszych filmów nagrodzimy
głośnikami JBL CHARGE 4, a filmy opublikujemy na stronie digitalyouth.pl, stronie internetowej
Polskiego Centrum Programu Safer Internet i na Facebooku Polskiego Centrum Programu Safer
Internet.
Film może dotyczyć:
1. Pozytywnego wykorzystania nowych technologii w pracy z młodzieżą.
2. Być komentarzem do konferencji Digital Youth Forum 2020, podzieleniem się swoimi
wrażeniami z konferencji.
5) Zwycięzcy konkursu zobowiązują się, nieodpłatnie iż przekażą Organizatorowi autorskie prawa
majątkowe do swojego utworu na podstawie odrębnej umowy zawartej z organizatorem konkursu.
§ 5. Wyłonienia zwycięzców
1) W ramach Konkursu nagrodzeni zostaną: 10 osób w kategorii pierwszej i 3 osoby w kategorii
trzeciej.
2) Wyłonienia zwycięzców dokona 3 osobowe jury składające się z przedstawicieli Fundacji Dajemy
Dzieciom Siłę (redakcji digitalyouth.pl).
3) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
§ 6. Nagrody

1) W kategorii pierwszej każdy z 10 zwycięzców otrzyma głośnik bezprzewodowy JBL CHARGE 4.

2) W kategorii drugiej każdy z 3 zwycięzców otrzyma głośnik bezprzewodowy JBL CHARGE 4.

§ 7. Reklamacja
1) Wszelkie pytania, wątpliwości i reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy
kierować do Organizatora konkursu, na adres e-mail: redakcja@digitalyouth.pl
2) Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana przez Organizatora Konkursu w terminie 5 dni od dnia
otrzymania pytania lub reklamacji.

§ 8. Dane osobowe
1. Każdy pełnoletni Uczestnik Konkursu przesyłając pracę konkursową akceptuje, że podstawą
przetwarzania jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania,
email oraz telefonu kontaktowego (jeżeli dotyczy) będzie art. 6 ust. 1 b 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej jako RODO. Podstawą
przetwarzania danych osobowych będzie zatem podjęcie działań na żądanie dysponenta
danych, celem zarejestrowania zgłoszenia w konkursie oraz nagrodzenia zgłoszenia. W
przypadku Uczestników Konkursu z grupy wiekowej 13-17 lat niezbędne jest uzyskanie zgody
jego rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych.
Uczestnicy są zobowiązani do poinformowania rodzica o udziale w konkursie i do pozyskania
jego zgody we własnym zakresie, według załączonego wzoru.
a. W przypadku konkursu na zdjęcie lub tekst zgodę rodzica należy przekazać
nauczycielowi, który wyśle ją organizatorowi wraz z danymi osobowymi Uczestnika w
formie skanu.
b. W przypadku konkursu na film skan zgody rodzica należy przesłać wraz ze zgłoszeniem
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu
organizowanego przez FDDS (to jest najpóźniej do dnia 1 stycznia 2025 roku). I
wykorzystywane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.
3. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych poniżej.

§ 9. Postanowienia końcowe
1) Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
uzasadnionych przypadkach.
2) Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym
numerem oraz datą, publikowanych na stronie www.digitalyouth.pl.
3) Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści.
4) Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu
Konkursu.
5) We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe obowiązujące przepisy prawa.

…………………………, dnia ……………………….………. 2020 roku

ZGODA RODZICA UCZESTNIKA KONKURSU
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO ADMINISTRATORA WOBEC DYSPONENTA DANYCH
OSOBOWYCH/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DYSPONENTA DANYCH OSOBOWYCH

1. Działając
w
imieniu
własnym,
jako
rodzic/opiekun
prawny
dziecka
…………………………………………..………..(imię i nazwisko dziecka), zwanego dalej dzieckiem, w oparciu
o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku 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” niniejszym oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych dziecka, w postaci:
a. Imienia i nazwiska
b. Adresu email
c. Adresu zamieszkania
d. Nr telefonu
na warunkach wskazanych w punktach 2-12.

..............................................
Rodzic/opiekun prawny dziecka
2. Administratorem danych dziecka jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul.
Walecznych 59, 03-926 Warszawa (dalej również jako FDDS).
3. W FDDS nie został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, adres email do kontaktu we
wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych to: daneosobowe@fdds.pl
4. Dane osobowe dziecka, o którym mowa w punkcie pierwszym będą przetwarzane przez
Administratorów w następujących celach:
a. przesłanie zgłoszenia do konkursu organizowanego przez FDDS (regulamin konkursu dostępny
powyżej)
b. rozpatrzenie przez FDDS zgłoszenia
c. ogłoszenie laureatów
d. przesłanie nagrody w przypadku wygranej
5. Dane dziecka podlegające przetwarzaniu:
a.
Imię i nazwisko – podstawa przetwarzania określona w art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, czyli
Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka;
b.
Adres email- podstawa przetwarzania określona w art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, czyli Pani/Pana
zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka;
c.
Adres zamieszkania - podstawa przetwarzania określona w art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, czyli
Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka;
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d.

telefon – podstawa przetwarzania określona w art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, czyli Pani/Pana
zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka;

6. Dane osobowe dziecka przetwarzać będzie komisja konkursowa.
7. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu
organizowanego przez FDDS (to jest najpóźniej do dnia 1 stycznia 2025 roku). Po tym czasie dane
dziecka zostaną usunięte.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dziecka jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego,
aby dziecko mogło wziąć udział w pracach zespołu realizującego inicjatywę edukacyjną.
9. Administratorzy informują, że rodzicowi/ opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje prawo:
a. do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia tych danych,
b. prawo do żądania usunięcia danych (prawo do wycofania zgody na przetwarzanie) w każdym
czasie i w dowolnej formie, z której wynika jednoznacznie chęć wycofania zgody na
przetwarzanie,
z tym zastrzeżeniem, że żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. W celu realizacji prawa do
wycofania zgody, Administrator prosi o kontakt pisemnie pod adres wskazany w punkcie 2. lub pod
adresem email:


FDDS: daneosobowe@fdds.pl

c. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Administrator oświadcza, że nie prowadzi systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym o profilowaniu, czyli o wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników
osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących
efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
11. Administrator oświadcza, że jest zobowiązany do zgłaszania sytuacji naruszeń (incydentów) zasad
ochrony danych osobowych Uczestnika do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Administrator poinformuje w/w organ o naruszeniu danych osobowych niezwłocznie,
to jest nie później niż w ciągu 72 godzin od chwili zaistnienia zdarzenia. Administrator będzie także
zgłaszał sytuacje, które potencjalnie mogą prowadzić do naruszeń tych zasad oraz w przypadku,
gdy naruszenie zasad ochrony danych osobowych spowoduje wysokie ryzyko naruszenia praw i
wolności dziecka, poinformuje o tym fakcie rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

..............................................
Rodzic/opiekun prawny dziecka
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1. Administratorem danych dziecka jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul.
Walecznych 59, 03-926 Warszawa (dalej również jako FDDS).
2. W FDDS nie został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, adres email do kontaktu we
wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych to: daneosobowe@fdds.pl
3. Dane osobowe dziecka, o którym mowa w punkcie pierwszym będą przetwarzane przez
Administratorów w następujących celach:
a. przesłanie zgłoszenia do konkursu organizowanego przez FDDS (regulamin konkursu dostępny
powyżej)
b. rozpatrzenie przez FDDS zgłoszenia
c. ogłoszenie laureatów
d. przesłanie nagrody w przypadku wygranej
4. Dane dziecka podlegające przetwarzaniu:
a.
Imię i nazwisko – podstawa przetwarzania określona w art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, czyli
Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka;
b.
Adres email- podstawa przetwarzania określona w art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, czyli Pani/Pana
zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka;
c.
Adres zamieszkania - podstawa przetwarzania określona w art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, czyli
Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka;
d.
telefon – podstawa przetwarzania określona w art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, czyli Pani/Pana
zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka;
Dane osobowe dziecka przetwarzać będzie komisja konkursowa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu organizowanego
przez FDDS (to jest najpóźniej do dnia 1 stycznia 2025 roku). Po tym czasie dane osobowe zostaną
usunięte.
6. Administratorzy informują, że podmiotowi danych przysługuje prawo:
a. do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia tych danych,
b. prawo do żądania usunięcia danych (prawo do wycofania zgody na przetwarzanie – w
przypadku danych osobowych uczestnika w wieku 13-17 bądź prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania – w przypadku pełnoletniego uczestnika) w każdym czasie i w dowolnej formie,
z której wynika jednoznacznie chęć wycofania zgody na przetwarzanie lub wyrażenie sprzeciwu
wobec przetwarzania
z tym zastrzeżeniem, że żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody lub wyrażeniem sprzeciwu. W
celu realizacji prawa do cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu, Administrator prosi o kontakt
pisemnie pod adres wskazany w punkcie 2. lub pod adresem email:


FDDS: daneosobowe@fdds.pl

c. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Administrator oświadcza, że nie prowadzi systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym o profilowaniu, czyli o wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników
osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących

efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
8. Administrator oświadcza, że jest zobowiązany do zgłaszania sytuacji naruszeń (incydentów) zasad
ochrony danych osobowych Uczestnika do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Administrator poinformuje w/w organ o naruszeniu danych osobowych niezwłocznie,
to jest nie później niż w ciągu 72 godzin od chwili zaistnienia zdarzenia. Administrator będzie także
zgłaszał sytuacje, które potencjalnie mogą prowadzić do naruszeń tych zasad oraz w przypadku,
gdy naruszenie zasad ochrony danych osobowych spowoduje wysokie ryzyko naruszenia praw i
wolności dziecka, poinformuje o tym fakcie rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

