Regulamin wydarzenia online „Łódzkie Dni Informatyki 2021 - Junior”
I.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, tryb zgłoszenia i zasady uczestnictwa
w konkursie „Łódzkie Dni Informatyki 2021 – moduł Junior” (zwanego dalej
„Konkursem”). Uzupełnienie Regulaminu stanowią dokumenty związane z Konkursem,
takie jak agenda, opisy tematów, a także inne, dotyczące spraw nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem.
2. Organizatorami Wydarzenia są: Politechnika Łódzka, ICT Polska Centralna Klaster
i Uniwersytet Łódzki.

II.

Termin i miejsce
1. Konkurs odbywa się w dniach 20 września - 23 października 2021 r.
2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 23 października 2021 roku (sobota).
3. Ogłoszenie wyników organizowane jest na platformie internetowej clickmeeting – pod
adresem https://ictpolskacentralnaklaster.clickmeeting.com/.

III.

Warunki uczestnictwa
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być zespoły uczniowskie (składające się z 3 do 5 uczniów
szkół średnich) pod opieką nauczyciela.
3. Rejestracja w Konkursie jest obowiązkowa i odbywa się poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego na stronie https://lodzkiedniinformatyki.pl/junior.php.
Rejestracja jest odrębna dla każdego tematu Konkursu.
4. Informacje konieczne do dokonania rejestracji:
a. Nazwa, numer i adres szkoły zgłaszającej,
b. Nazwa Zespołu,
c. Dane Opiekuna – nauczyciela (imię i nazwisko, adres e-mail, kontaktowy
numer telefonu)

IV.

Konkurs
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Politechniki Łódzkiej, 90-924 Łódź
ul. Żeromskiego 116, Administrator ICT Polska Centralna Klaster.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i polega na:
a. Dokonaniu rejestracji w Konkursie na Łódzkie Dni Informatyki,
b. Przygotowaniu pracy konkursowej,
c. Przesłaniu pracy konkursowej wraz z ewentualnymi załącznikami przez
nauczyciela za pomocą wybranego narzędzia do przesłania plików,
d. Wypełnienia formularza zgłoszenia pracy konkursowej (przycisk „zgłoś pracę”
na stronie www) do 18 października 2021 roku, do godz. 23:59. Przedstawiciel
Organizatora Konkursu potwierdzi otrzymanie pracy konkursowej.
3. Przesyłający pracę konkursową nauczyciel oświadcza, że
a. zgłaszana praca jest autorstwa zespołu, którego jest Opiekunem,
b. autorami są uczniowie wskazani w wiadomości z pracą konkursową,

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

V.

c. Praca nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
d. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Opiekun udziela Organizatorowi
niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie pracy, zwanej
dalej „Utworem”, w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu
zamieszczenia relacji na stronie internetowej i w profilach w mediach
społecznościowych Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych, na
następujących polach eksploatacji: 1) zwielokrotnianie określoną techniką
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet),
w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych. Licencja udzielona
jest na czas nieoznaczony.
W konkursie wyłonionych zostanie 12 zwycięskich prac konkursowych (po 3 w każdym
temacie), wybranych przez Jury, a ich autorzy zostaną nagrodzeni.
Nagrodami w konkursie są specjalnie na tę okazję przygotowane nagrody –
niespodzianki.
Oceny prac konkursowych dokona powołane w tym celu Jury. Skład Jury może być
różny dla każdego z tematów.
Właściwym w sprawach organizacyjnych konkursu i innych sprawach, których niniejszy
regulamin nie uwzględnia jest Zespół Zadaniowy ds. Strategii Rozwoju i Promocji
Klastra.
W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z Konkursem właściwym do jego
rozstrzygnięcia jest Zespół Zadaniowy ds. Strategii Rozwoju i Promocji Klastra.
Nie ma możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
Nagrody zostaną przesłane na adres szkoły, w ramach której zarejestrowane są
zwycięskie zespoły, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych lub
podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Dopuszczalny jest odbiór nagród w siedzibie
Fundacji Politechniki Łódzkiej po uprzednim ustaleniu terminu.

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika. Wizerunek Uczestników.
1. Organizator zapewnia Uczestnikowi dostęp do platformy, na której organizowane jest
ogłoszenie wyników.
2. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu ogłoszenia wyników za pomocą
urządzeń i/lub oprogramowania rejestrujących obraz i dźwięk.
3. Uczestnik wyraża zgodę na zarejestrowanie przez Organizatora jego wizerunku
w ramach Wydarzenia w formie fotografii oraz materiałów audiowizualnych.
Organizatorowi przysługuje nieograniczone w czasie i przestrzeni terytorialnej prawo
do nieodpłatnego wykorzystywania fotografii oraz materiałów audiowizualnych w celu
związanym ze statutową działalnością Organizatora, w szczególności poprzez
publikację ww. na własnych stronach internetowych, w mediach społecznościowych
oraz własnych kanałach informacyjnych, a także przez przedstawicieli mediów
w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z Wydarzeniem, innymi
Wydarzeniami i działalnością Organizatora, sponsorów i partnerów Wydarzenia
(w tym poprzez serwisy internetowe, pocztę elektroniczną, media społecznościowe

i w prasie drukowanej). Niezależnie od powyższego, przebieg Wydarzenia może być
też monitorowany ze względów bezpieczeństwa.
4. Jeżeli Uczestnik nie udziela zezwoleń określonych w zdaniu poprzednim, powinien on
niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, nie później jednak niż do dnia
rozpoczęcia Wydarzenia.
VI.

Postanowienia końcowe
1. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Wydarzeniu
dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. Sprawy sporne rozstrzyga sąd właściwy
dla siedziby Organizatora Konkursu.
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Wszelkie zmiany ogłaszane będę w formie, w jakiej został on udostępniony
pierwotnie.
4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia
Organizatora do wyłączenia go z udziału w Konkursie.
5. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.
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Polityka Prywatności Organizatora
Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku
z uczestnictwem w Wydarzeniu. Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy
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).

I. Dane przetwarzane w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Rodzaj danych: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa szkoły, stanowisko, województwo, kod pocztowy,
miasto, ulica, numer telefonu, a także wizerunek.
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,
e-mail: kontakt@lodzkiedniinformatyki.pl lub biuro@fundacja.p.lodz.pl.
Osobą do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iod@fundacja.p.lodz.pl.
Dane przetwarzane będą w celach:
a. komunikowania się z Uczestnikiem, w formie korespondencji elektronicznej i/lub z wykorzystaniem
urządzeń telekomunikacyjnych (SMS-y),
b. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności.
c. Przygotowania dla Uczestników certyfikatów potwierdzających udział w wydarzeniu.
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz prawnie uzasadniony
interes administratora lub stron trzecich.
Prawnie uzasadnione interesy polegają na prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności działań w
celu stałego podnoszenia jakości, zwiększania dostępności Wydarzenia i liczby jego uczestników oraz
umożliwienia szerokiemu kręgowi osób nieodpłatnego uczestnictwa w Wydarzeniu, jak również na
rozliczeniu dotacji na organizację Wydarzenia. Ponadto uzasadniony interes administratora związanych jest
z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami.
Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania w. wym. celów,
lecz nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy, chyba że zgodnie z prawem wymagane lub dozwolone jest
przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu.
Pozyskane dane osobowe nie są udostępniane do państwa trzecich, jak również poza strefę Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i nie będą wykorzystane do celów wykraczających poza rejestrację Uczestników oraz
działań określonych pkt 4 niniejszej Informacji administratora.
Wyjątek od postanowień ust. 8 stanowi udział Uczestnika w konkursie organizowanym za pośrednictwem
platformy www.kahoot.com, gdzie w przypadku przekazania danych osobowych przez uczestnika konkursu,
będą one przetwarzane poza obszarem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Więcej informacji pod tym
linkiem.

I.
1.

Informacje o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują
następujące prawa:

2.

a. prawo żądania dostępu do danych,
b. prawo żądania sprostowania danych;
c. prawo żądania usunięcia danych,
d. prawo żądania przeniesienia danych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
f. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
g. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
h. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.
Uczestnik może skorzystać z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. Udzielona przez Uczestnika zgoda może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie
maila o treści „COFAM ZGODĘ ŁDI 2021” na adres
kontakt@lodzkiedniinformatyki.pl lub
iod@fundacja.p.lodz.pl.
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POLITYKA COOKIES
1. Serwis www.lodzkiedniinformatyki.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,
z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania
ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Info-Prog z siedzibą w Andrespol-Stróża, ul. Gruszowa 37,
działający na zlecenie Fundacji Politechnik Łódzkiej.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną
do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) wyświetlania reklam.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym

Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować
o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą
być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

