Regulamin Konkursu „Hasło Motywacyjne 2022”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Hasło Motywacyjne 2022” („Konkurs”).
2. Organizatorem i Fundatorem Konkursu jest Fundacja Carrots, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa,
KRS 0000695390, NIP 5213794707, Regon 368315282 („Organizator”).
3. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem formularza Google. Organizator
informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony przez Google, sponsorowany, popierany,
czy związany z serwisem Google. Uczestnikom Konkursu nie przysługują zatem, w związku z udziałem
w Konkursie żadne roszczenia wobecGoogle.
5. Konkurs zaczyna się w dniu 25.01.2022 o godzinnie 24:00, a kończy w dniu 09.02.2022 o godzinie
23:59.
6. Wszelkie Informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą
przetwarzane przez Organizatora na zasadach określonych w § 10 Regulaminu.
7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie
publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
§ 2 DEFINICJE
1. Konkurs – Konkurs „Hasło Motywacyjne 2022” organizowany przez Organizatora, w okresie i na
warunkach określonych w treści Regulaminu.
2. Organizator - Fundacja Carrots, organizacja ogłaszająca i przeprowadzająca Konkurs, w okresie i na
warunkach określonych w treści Regulaminu.
3. Fundator - Fundacja Carrots, organizacja nagradzająca zwycięzców w Konkursie, w okresie i na
warunkach określonych w treści Regulaminu.
4. Regulamin - Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i
obowiązki Organizatora i Uczestników.

5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz
będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, która spełnia warunki określone w
§ 3 ust. 1 oraz dokonała prawidłowego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie.
6. Komisja konkursowa – powołana przez Organizatora Komisja, czuwająca nad poprawnym
przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania opisane
treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłaniająca
zwycięzców Konkursów na zasadach wskazanych Regulaminem.
7. Nagrody – nagrody przyznawane zwycięzcom Konkursu określone w § 6 Regulaminu.
8. Serwis - formularz Google, poprzez który odbywa się Konkurs zgodnie z zasadami wskazanymi w
Regulaminie.
§ 3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w
Konkursie spełniają łącznie następujące warunki:
a) ukończyły 18 rok życia,
b) zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
c) są konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego,
d) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
e) wypełnią poprawnie formularz Google zgodnie z instrukcją.
2. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik zobowiązany jest do wejścia na stronę
https://docs.google.com/forms/d/1YnqAYU3_5x6tMpSPeCOmSJMMhfSBOjYF2oEZi8oP7lg/edit
(„Serwis”) i polu przewidzianym na pytanie konkursowe wprowadzą odpowiedzi na zadanie
konkursowe określone w treści opisu.
§ 4 PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs prowadzony będzie w okresie od 25.01.2022 od godziny 24:00, a kończy w dniu
09.02.2022 o godzinie 23:59.

2. W trakcie trwania konkursu, Uczestnik może dodać wyłącznie jedną odpowiedź w odpowiedzi na
zadanie konkursowe w formularzu Google. W przypadku dodania więcej niż jednej odpowiedzi liczy
się tylko odpowiedź dodana jako pierwsza.
3. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek treści, które naruszają dobre
obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności
wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zgłoszenie zawierające takie treści
będzie wykluczane z Konkursu, o czym Uczestnik zostanie poinformowany. Uprawnienie do
wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia Nagród.
4. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie
Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie wykluczony z udziału w Konkursie, o czym
Uczestnik zostanie poinformowany. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również
prawo do pozbawienia Nagród.
§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. W trakcie trwania Konkursu zostanie przyznane 5 nagród w postaci:
a) 5 (słownie: pięć) nagród I stopnia w postaci książki z Wydawnictwa PWN dla osób, które otrzymają
miejsca I-V.
2. Laureat będzie wyłoniony w następujący sposób:
a) nagrody stopnia I zostaną przyznane 5 osobom, które zostaną wybrana w głosowaniu komisji
konkursowej.
3. W dniu wyłonienia laureata, zostanie on poinformowany przez Organizatora o nagrodzie i
warunkach jej odbioru za pośrednictwem maila, na adres podany w formularzu.
4. Uczestnik, który otrzyma informację o wytypowaniu do nagrody i spełnia warunki określone w
Regulaminie, musi w ciągu 48h przesłać, na wskazany adres mailowy, zwrotną informację, podając
dane osobowe: imię, nazwisko oraz numer telefonu. Laureat, który uzupełni dane otrzyma status
zwycięzcy, któremu zostanie przyznana nagroda, zgodnie z § 6 Regulaminu.
§ 6 NAGRODY
1. W Konkursie przewiduje się wydanie następujących nagród:

a) 5 (słownie: pięć) nagród I stopnia w postaci książki z Wydawnictwa PWN dla osób, które otrzymają
miejsca I-V.
2. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie wyznaczonym przez Wydawnictwo PWN po zakończeniu
konkursu.
3. Nagrody wymienione w Regulaminie nie podlegają wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę
gratyfikacji.
4. Zwycięzca traci prawo do nagrody lub części nagrody w przypadku gdy:
a) odmówi przyjęcia nagrody,
b) w terminie wskazanym w § 5 ust. 4 nie przekaże danych wymaganych do przesłania nagrody,
c) kontakt ze zwycięzcą w celu doręczenia nagrody nie będzie możliwy,
d) nagroda nie będzie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od Organizatora, a w
szczególności wskutek podania nieprawidłowych danych,
e) okaże się, że zwycięzca nie jest pełnoletni.
5. Wydanie nagrody nastąpi pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celach związanych z przebiegiem Konkursu i wydaniem nagród oraz zaakceptowania warunków
Regulaminu.
§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na adres
siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Hasło Motywacyjne 2022”. Uczestnicy mogą zgłaszać
reklamacje w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zakończenia się poszczególnego etapu.
2. Reklamację pisemną należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacja
powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, a także dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez
Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową. Komisja rozpatrywać będzie
reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na

piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.
§ 8 KOMISJA KONKURSOWA
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców
Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników, Organizator powoła
Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Nagrody zostaną
przyznane przez Komisję Konkursową. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół.
Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
§ 9 DANE OSOBOWE
1. Administratorem Państwa danych jest Fundacja Carrots - Organizator, z siedzibą przy ul
Postępu 14, 02-676 Warszawa, tel. ….. e-mail:
.
2. Fundacja Carrots posiada Inspektora ochrony danych osobowych z którym można się
skontaktować poprzez e-mail: gk@ochronaosobowych.pl.
a) Fundacja Carrots będzie przetwarzała następujące dane Uczestników: imię, nazwisko,
email, telefon, adres do korespondecji.
b) Dane te mogą być powierzone do przetwarzania Wydawnictwu PWN adres telefon
email ale tylko tych osób, które wygrają jedną z nagród przewidzianych konkursem.
3. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Carrots dla celów związanych z
realizacją konkursu.
4. Przesłanie przez Uczestnika Formularza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu, Kaluzuli informacyjne zamieszczonej poniżej oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych w wyżej określonych celach.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować z
niemożliwością uczestnictwa w konkursie.

3.
4.
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, w trakcie trwania Konkursu. Każdy
Uczestnik może otrzymać kopię Regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres
Organizatora (z dopiskiem „Hasło Motywacyjne 2022”).
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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 „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Carrots z siedzibą przy ul.
Postępu 14, 02-676 Warszawa, zwana dalej Fundacja.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Fundacji, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może
się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pomocą adresu wymienionego wyżej lub
przekazując wiadomość e-mail na adres: hello@gocarrots.org lub Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych – gk@ochronaosobowych.pl
3. Administrator danych osobowych – Fundacja - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej
zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
o realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;
o wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
o niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
o realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
przez stronę trzecią w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń.
o gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
lub innej osoby fizycznej;
o w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
o organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

o

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z
Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest
Fundacja oraz podwykonawcy Administratora wykonujący usługi na jego rzecz.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa (m.in. Prawa Podatkowego).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
o prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
o prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
o prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub
w inny sposób przetwarzane,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania danych,
▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;
o prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
▪ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której
dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
o prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą,
której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
o prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:
▪ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez
Administratora,
▪ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez

8.

9.

10.

11.

12.

stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu u Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych jakim jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

