REGULAMIN KONKURSU
I. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu pod nazwą „Wspieramy
Najlepszych” (zwanego dalej „Konkursem”) jest portal internetowy www.bytomski.pl, właściciel Daniel
Lekszycki, przedsiębiorca wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
BYTOMSKI
BIZNES
Daniel
Lekszycki,
NIP: 6262926055, Regon: 380848075 z siedzibą
41-902 Bytom, ul. Brzezińska 4/13 (zwany dalej
„Organizatorem”)

2.

Sponsorem nagród jest Progres 1 41-902 Bytom,
ul. Siemianowicka 98 (zwany dalej „Sponsorem”)

3.

Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie, (zwanym dalej „Regulaminem”). Regulamin
Konkursu dostępny jest na stronie www.bytomski.pl

4.

„RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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)

II. Zasady uczestnictwa
1.

2.

W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające status ucznia, szkoły ponadpodstawowej (szkoła branżowa, liceum ogólnokształcące, technikum) znajdującej
się na terenie miasta Bytom (zwani dalej ,,Uczestnicy’’). W przypadku osób ograniczonych w zdolności do
czynności prawnych (poniżej 18 roku życia), Uczestnikiem może być osoba, której rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą zgodę na udział w Konkursie

czyć do siedziby Organizatora lub na maila
wspieramynajleszych@bytomski.pl.
Do wniosku należy załączyć:
•

Opis osiągnięć naukowych sportowych lub artystycznych wraz ze średnią ocen uzyskanych na koniec roku
szkolnego 2019/2020.

•

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wizerunku uczestnika projektu do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

IV. Nagrody oraz zasady ich przyznawania
1.

Zwycięzcą Konkursu zostaną uczniowie, którzy
spełnili wszystkie warunki określone w pkt III Regulaminu, i którego komisja konkursowa wytupuje za pomocą punktacji jako najlepszych uczniów.

2.

Komisja składać się będzie z 3 osób:

•
•
•

1 wskazanej przez organizatora
1 wskazanej przez sponsora
1 wskazanej przez Urząd Miejski w Bytomiu

3.

Tytuł najlepszego ucznia można uzyskać w jednej
z trzech kategorii uzyskując maksymalną liczbę stu
punktów.

4.

Przy wyborze zwycięzcy komisja konkursowa będzie
przyznawać punktacje za:

•

Średnia ocen na koniec roku szkolnego
2019/2020 – maksymalna liczba punktów 50
wzór: najwyższa zgłoszona średnia / średnia uczestnika *50pkt

•

Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają Uczestnika do
udziału w Konkursie.

a. Laureat olimpiady\zawodów (miejsce od 1-3)
o randze wojewódzkiej – 10 pkt
b. Laureat olimpiady\zawodów (miejsce od 1-3)
o randze ogólnopolskiej - 15 pkt
c. Laureat olimpiady\zawodów (miejsce o 1-3)
o randze międzynarodowej – 20 pkt

III. Przebieg oraz zasady konkursu
1.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie trzech
uczniów , po jednym z każdej szkoły (zwanego dalej
,,Zwycięzcą” ), ze względu na jej profil (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa) w roku
szkolnym 2019/2020.

2.

Aby zostać Zwycięzcą, uczeń musi wyróżniać się wysoką średnią ocen oraz sukcesami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi.

3.

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od
1 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

4.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy do dnia
30 czerwca 2020 r., do godz. 23:59 dostar-

Osiągnięcia naukowe i sportowe: maksymalnie 25 pkt

•

Osiągnięcia artystyczne i konkursy branżowe: maksymalnie 25 pkt

a. Laureat konkursu artystycznego lub branżowego (miejsce od 1-3) o randze wojewódzkiej – 10 pkt
b. Laureat konkursu artystycznego lub branżowego (miejsce od 1-3) o randze ogólnopolskiej– 15 pkt
c. Laureat konkursu artystycznego lub branżowego (miejsce od 1-3) o randze międzynarodowej– 20 pkt
•

Uczestnictwo w wolontariacie potwierdzone dokumentem przez Organizacje Pożytku Publicznego – 10
pkt

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez
uczniów jednostki/ek tej samej kategorii (np. licea), komisja

rozpatruje wyłonienie zwycięzcy indywidualnie.
5.

Nagrodą w konkursie fabrycznie nowe laptopy. Konkretna specyfikacja techniczna i modele zostaną podane do 30 kwietnia 2020 r.

III. Ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub
obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
6.

Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane
uprawnionym organom w zakresie wymaganym przepisami prawa oraz podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z realizacją Konkursu m.in.
usługi księgowe, dostawy systemów informatycznych
i IT, usługi prawne, usługi kurierskie.

6.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10 lipca 2020 r.
Nazwiska laureatów zostaną opublikowane na fanpage’u na FB oraz stronie www.bytomski.pl Organizatora, Sponsora i Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

7.

W przypadku gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych,
zobowiązana jest ona do dostarczenia Organizatorowi pisemnej zgody na udział w Konkursie udzielonej
przez rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku niedostarczenia zgody nagrodę otrzyma kolejny
Uczestnik wytypowany przez komisje konkursową.

7.

Uczestnikowi oraz przedstawicielowi ustawowemu
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz
prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu. Przysługuje mu również prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania lub skorzystania z nagrody z powodu siły wyższej.

8.

9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania nagród zwycięzcy z powodu:

Dane osobowe Uczestników i przedstawicieli ustawowych będą przechowywane przez okres trwania
konkursu oraz okres, w którym jesteś uprawiony do
złożenia reklamacji. W przypadku Zwycięzców dane
osobowe będą przechowywane przed okresy wymagane przez prawo podatkowe. Okres przechowywania
danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
takimi roszczeniami przez administratora.

9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez
podania danych osobowych zgłoszenie nie zostanie
przyjęte.

10.

Organizator nie przetwarza danych osobowych
Uczestników biorących udział w Konkursie w sposób
opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

a. niekompletnego lub nieczytelnego zgłoszenia konkursowego,
b. niemożliwości kontaktu ze zwycięzcą, z przyczyn, za które ten ponosi odpowiedzialność.
W takich przypadkach nagrodę otrzyma kolejny Uczestnik
wytypowany przez komisje konkursową.
V. Ochrona danych osobowych
1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych
na potrzeby Konkursu jest Organizator.

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej danych
reklama@bytomski.pl

3.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez
Organizatora na podstawie odpowiednich przepisów
RODO.

4.

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika oraz przedstawiciela ustawowego (w przypadku
Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia) tj. imię
i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail,
telefon.

5.

VI. Postanowienia końcowe
1.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O zmianach Regulaminu Organizator informuje przez zamieszczenie
go w zmienionej wersji na stronie internetowej, gdzie
zamieszczony został Regulamin Konkursu. Zmiana
wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia zamieszczenia zmienionej wersji Regulaminu.

2.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego.

3.

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w dowolnym momencie, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa.

Dane osobowe Uczestników i przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane w celu:

I. realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy,
II. Wykonania obowiązków z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego, jeżeli zostaniesz Zwycięzcą Konkursu,

