REGULAMIN KONKURSU

Wielkanocna PIXanka 2020
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) określa zasady i warunki, na jakich
odbywa się konkurs pod nazwą: „Wielkanocna PIXanka 2020” (dalej
„Konkurs”).
2. Organizatorem oraz sponsorem nagród Konkursu jest PixBlocks Sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu, adres: ul.Gromadzka 12, 61-655, Poznań (KRS:
0000807836, NIP: 9721304226, REGON:384602230) (dalej “Organizator”).
3. Konkurs odbędzie się w terminie 06.03 - 31.03.2020 do godziny 23:59 roku
za pośrednictwem aplikacji PixBlocks.
4. Organizator dnia 6 kwietnia 2020 roku do godziny 15:00 udostępni wyniki
Konkursu na stronie pixblocks.com oraz na Facebooku pod adresem
www.facebook.com/PixBlocks.
5. Celem

Konkursu

jest

stworzenie koncepcji zastosowania rozwiązania

technologicznego pomagającego w nauce dzieciom oraz młodzieży i
budowanie świadomości znaczenia nowoczesnych narzędzi w edukacji.
6. Przedmiotem konkursu jest stworzenie gry w blokowym języku wizualnym w
aplikacji PixBlocks, w której królik PIX zbiera wirtualne pisanki. (dalej "Gra")
7. Załącznikiem do Regulaminu jest dokument “Zasady organizacji konkursu
Wielkanocne PIXanki 2020” dostępny na stronie internetowej pixblocks.com.
8. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje treść Regulaminu wraz z
załącznikami.
9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie,
jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Konkursie. Udziela również niezbędnych do udziału w Konkursie
zgód (zgody wskazane w treści Regulaminu oraz w treści jego załączników).
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§ 2 ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Udział w Konkursie może wziąć każda osoba, która jest uczniem/uczennicą
szkoły podstawowej (dalej “Uczestnik”). Czynności rejestracji, zgłoszenia
udziału w Konkursie, wyrażenia zgód opisanych w niniejszym Regulaminie, w
imieniu Uczestnika, dokonuje jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun).
Zgłoszenie przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika do Konkursu jest
równoznaczne z wyrażeniem przez przedstawiciela ustawowego:
● Zgody na utrwalanie i powielanie wizerunku Uczestnika (w
zakresie i

na warunkach wskazanych w załączniku do

Regulaminu konkursu) – zgoda wyrażana w imieniu Uczestnika;
● Zgody marketingowej (w zakresie i na warunkach wskazanych
w załączniku do Regulaminu konkursu) – zgoda wyrażana w
imieniu Uczestnika;
● Zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, zgodnie
z

załącznikiem

Regulaminu

Konkursu

„OBOWIĄZEK

INFORMACYJNY dla osoby biorącej udział w Konkursie” – zgoda
wyrażana w imieniu Uczestnika;
● Zgody

na

przetwarzanie

załącznikiem
INFORMACYJNY

danych

Regulaminu
dla

osobowych,

Konkursu

przedstawiciela

zgodnie z

„OBOWIĄZEK

ustawowego

osoby

biorącej udział w Konkursie” – zgoda w imieniu własnym;
● Zgody marketingowej (w zakresie i na warunkach wskazanych
w załączniku do Regulaminu konkursu) – zgoda wyrażana we
własnym imieniu;
3. Warunkiem skuteczności zgłoszenia Uczestnika do Konkursu jest przy tym
wyrażenie zgody na niniejsze także przez jego przedstawiciela ustawowego
(rodzic, opiekun). Oświadczenie o wyrażeniu zgody stanowi załącznik do
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niniejszego Regulaminu. Kopia (skan) podpisanego oświadczenia o wyrażeniu
zgody powinna być przedstawiona (załączona)

po wyrażeniu przez

Uczestnika woli udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do
weryfikacji prawidłowości załączonego oświadczenia o wyrażeniu zgody, w
tym

do

skontaktowania

podpisanego

się

oświadczenia

z

przedstawicielem

należy

wysłać

ustawowym.

na

adres

Skan

mailowy

kontakt@pixblocks.com
4. Celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, Organizator wyjaśnia, że w
Konkursie nie mogą brać udziału osoby uczące się w ramach szkół
ponadpodstawowych, uczelni wyższej lub szkół pomaturalnych.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie dostępu do aplikacji PixBlocks
oraz rejestracja w aplikacji PixBlocks dostępnej na stronie internetowej:
www.PixBlocks.com/pobierz
przyjmowane od

(dalej

„Zgłoszenie”).

Zgłoszenia

będą

6 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku do godziny

23:59.
6. Uczestnik oraz jego (ewentualny) przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na
otrzymywanie od Organizatora korespondencji na adres mailowy podany w
formularzu zgłoszeniowym, w tym na otrzymywanie drogą elektroniczną
informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej pochodzących
od Organizatora i Partnerów organizacyjnych.
7. Organizatorzy będą przyjmować wyłącznie zgłoszenia indywidualne.
8. Zgłoszenie Uczestnika do konkursu jest uznane za zaakceptowane w
momencie otrzymania wiadomości zwrotnej potwierdzającej zakwalifikowanie
do udziału w Konkursie, wysłanej przez Organizatora na wskazany w
formularzu adres e-mail Uczestnika oraz adres e-mail przedstawiciela
ustawowego (w przypadku, o którym mowa w §2 ust. 2 lit. a) lub b)).
9. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w
przypadku

braku

przestrzegania

Regulaminu

obowiązujących przepisów prawa.
10. Uczestnicy biorący udział w Konkursie zobowiązują się:
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lub/i

bezwzględnie

a) w trakcie Konkursu przestrzegać przepisów prawa powszechnie
obowiązującego oraz Regulaminu;
b) stworzyć Grę wyłącznie samodzielnie;
c) nie pomagać w jakikolwiek sposób innym Uczestnikom w tworzeniu
Gry;
d) wyjaśnić sposób stworzenia Gry, w przypadku powzięcia przez
Organizatora wątpliwości co do jego samodzielnego stworzenia przez
Uczestnika.
11. Uczestnik, w każdym momencie, ma prawo do rezygnacji z udziału w
Konkursie.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs będzie składał się z 1 etapu.
2. Konkurs rozpoczyna się 6 marca 2020 roku,
3. Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać do 31.03. 2020 roku do godz: 23:59
4. Uczestnik zgłasza się do konkursu przez formularz, który umieszczony jest na
stronie h
 ttps://pixblocks.com/pixanka/
5. Formularz zgłoszeniowy w imieniu uczestnika wypełnia opiekun prawny.
Formularz składa się z następujących danych:
● Imię opiekuna prawnego
● Nazwisko opiekuna prawnego,
● Miejscowość opiekuna prawnego,
● Adres e-mail opiekuna prawnego,
● Telefon opiekuna prawnego,
● Imię uczestnika,
● Nazwisko uczestnika,
● Rok urodzenia uczestnika,
● Adres URL z prezentacją gry w serwisie YouTube
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● Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu PIXanka
6. Uczestnik w trakcie Konkursu musi stworzyć własną grę w blokowym języku
wizualnym w aplikacji PixBlocks, w której królik PIX zbiera wirtualne pisanki.
7. Uczestnik po stworzeniu gry, musi nagrać krótki film w formie zrzutu ekranu,
który przedstawia, jak grać w grę i opublikować go na swoim kanale w
serwisie YouTube.
8. Film z gry musi zostać umieszczony w serwisie YouTube na kanale autora gry,
najpóźniej do 31.03.2020 r. do godziny 23:59.
9. Uczestnik do swojego filmu na YouTube musi dodać hashtagi: #pixanka i
#pixblocks
10.W tytule swojego filmu należy podać frazę “Wielkanocna PIXanka PixBlocks”.
11.W opisie pod filmem należy umieścić informację, że to gra stworzona na
konkurs Wielkanocna PIXanka” oraz link, skąd pobrać program PixBlocks https://pixblocks.com/
12. Nagroda główna w konkursie zostanie przyznana za pierwsze miejsce.
13.Uczestnicy, którzy zajmą miejsca 2-5, zostaną nagrodzeni przez organizatora
gadżetami firmowymi PixBlocks oraz gra planszową.
14.O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje komisja konkursowa, w której
skład wchodzi:
● Dr Krzysztof Krzywdziński - twórca aplikacji PixBlocks, pracownik
naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
● Dr Rafał Witkowski - pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu,
15. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
● pomysłowość w zakresie przedstawionego tematu;
● przejrzystość zasad gry;
● czystość kodu;
● poziom trudności gry;
● grywalność;
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16.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
17.Organizator będzie kontaktował się mailowo z zwycięzcami, w celu uzyskania
adresu wysyłki nagród.
18.Organizator dnia 6 kwietnia 2020 roku do godziny 15:00 udostępni wyniki
Konkursu na stronie pixblocks.com oraz na Facebooku pod adresem
www.facebook.com/PixBlocks.
19.Nagrody są wysyłane za pośrednictwem kuriera.
20.Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora, do 21 dni roboczych od
ogłoszenia wyników.
21. Lista nagród zostanie ogłoszona przez Organizatora na stronie pixblocks.com
oraz pod adresem www.facebook.com/PixBlocks

do dnia 10 marca 2020

roku.
22.Organizator nie przewiduje możliwości składania odwołań od wyników
Konkursu.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 marca 2020 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
Zmiana wchodzi w życie w dniu opublikowania zmienionego Regulaminu na
stronie www.pixblocks.com
3. Organizator zastrzega, że zmiana daty Konkursu może ulec zmianie z przyczyn
niezależnych od Organizatora. Z tych samych powodów Konkurs może zostać
odwołany lub przerwany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wynikające z odwołania, przerwania lub zmiany daty Wydarzenia.
4. Administratorem

Obowiązek

danych

informacyjny

przetwarzania i

osobowych
stanowi

ochrony danych

Uczestników

Załącznik

do

jest

Organizator.

Regulaminu.

Zasady

osobowych w przypadku zgłaszania

udziału w Konkursie została zamieszczona w Polityce Prywatności Aplikacji
PixBlock,

dostępnej
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pod

adresem

https://pixblocks.com/files/polityka_prywatnosci_pixblocks.pdf.
Informacje

o

przetwarzaniu

danych

osobowych

Uczestnika

oraz

przedstawiciela ustawowego Uczestnika stanowią załączniki do Regulaminu
5. Wszelkie naruszenia Regulaminu, w szczególności podanie nieprawdziwych
danych osobowych lub naruszenie przepisów obowiązującego prawa
upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
Zgoda na utrwalanie i powielanie wizerunku:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie nagrań
video wykonanych na stronię https://www.facebook.com/PixBlocks oraz
https://www.youtube.com/channel/UCre6CJQh5kwl2R7uoCQRtHg.

Zgoda

obejmuje wykorzystanie mojego wizerunku oraz moich wypowiedzi bez
ograniczeń terytorialnych i bez ograniczeń czasowych na wszelkich nośnikach
oraz

wszelkich

polach

eksploatacji

jako

utworu

audiowizualnego, w

szczególności wykorzystanie, utrwalanie, rozpowszechnianie, obróbkę i
powielanie

wizerunku

za

pośrednictwem

dowolnego

medium, prawo

publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania, a także publicznego
udostępniania wizerunku i wypowiedzi, w tym w sieci Internet, prawo do
nadawania analogowego i cyfrowego za pomoc wizji i/lub fonii przewodowej
oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, satelitarną lub platformy i sieci
kablowe.
Zgody marketingowe:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PixBlocks Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu, adres: ul. Gromadzka 12, 61-655, Poznań (KRS: 0000807836, NIP:
9721304226, REGON:384602230) korespondencji na adres mailowy podany
w formularzu zgłoszeniowym, w tym na otrzymywanie drogą elektroniczną
informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej pochodzących
od Organizatora w rozumieniu Regulaminu.
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POUCZENIE: Oświadczenie podpisuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika, który ukończył nie ukończył 13 lat. Skan
oświadczenia załączany jest w ramach zgłoszenia do Konkursu na adreskontakt@pixblocks.com

Imię i nazwisko Uczestnika: ________________
Data urodzenia: ________________
Adres email: ________________
Imię i nazwisko rodzica: ________________
Adres email rodzica: ________________

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
(zgoda, o której mowa w §2 ust. 2 lit b) Regulaminu Konkursu)

Działając jako rodzic/opiekun prawny _____________________ (dalej jako: „Dziecko”), wyrażam zgodę na udział Dziecka w
konkursie pod nazwą: „Wielkanocna PIXanka 2020” (dalej „Konkurs”) organizowanym przez PixBlocks Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu, adres: ul.Gromadzka 12, 61-655, Poznań (KRS: 0000807836, NIP: 9721304226, REGON:384602230) za
pośrednictwem aplikacji PixBlocks.

Jednocześnie:
a)

oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść;

b)

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie nagrań video wykonanych na stronę
https://www.facebook.com/PixBlocks oraz https://www.youtube.com/channel/UCre6CJQh5kwl2R7uoCQRtHg. Zgoda
obejmuje wykorzystanie mojego wizerunku oraz moich wypowiedzi bez ograniczeń terytorialnych i bez ograniczeń
czasowych na wszelkich nośnikach oraz wszelkich polach eksploatacji jako utworu audiowizualnego, w szczególności
wykorzystanie, utrwalanie, rozpowszechnianie, obróbkę i powielanie wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium,
prawo publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania wizerunku i
wypowiedzi, w tym w sieci Internet, prawo do nadawania analogowego i cyfrowego za pomoc wizji i/lub fonii
przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, satelitarną lub platformy i sieci kablowe.

c)

wyrażam zgodę na wyrażenie przez Dziecko zgody na otrzymywanie od PixBlocks Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
adres: ul.Gromadzka 12, 61-655, Poznań (KRS: 0000807836, NIP: 9721304226, REGON:384602230) korespondencji
na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, w tym na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji
handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści
marketingowej pochodzących od Organizatora i Partnerów organizacyjnych w rozumieniu Regulaminu;

d)

wyrażam zgodę na wyrażenie przez Dziecko zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z załącznikiem
Regulaminu Konkursu „OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla osoby biorącej udział w Konkursie”;

e)

wyrażam zgodę na otrzymywanie od PixBlocks Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul.Gromadzka 12, 61-655,
Poznań (KRS: 0000807836, NIP: 9721304226, REGON:384602230) korespondencji na adres mailowy podany w
formularzu zgłoszeniowym, w tym na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej pochodzących od Organizatora i
Partnerów organizacyjnych w rozumieniu Regulaminu;

f)

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z załącznikiem Regulaminu Konkursu
„OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla przedstawiciela ustawowego osoby biorącej udział w Konkursie”.

____________________________________
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data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
dla osoby biorącej udział w Konkursie
W wykonaniu obowiązku informacyjnego wprowadzonego art. 13 ust. 1 i ust. 2
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 oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) (dalej RODO) PixBlocks spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przekazuje następujące informacje
dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych:
1,

Administrator
Pani/Pana
danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest PixBlocks Sp. z
o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul.Gromadzka 12, 61-655,
Poznań (KRS: 0000807836, NIP: 9721304226,
REGON:384602230) (dalej Spółka lub Administrator).

2.

Kontakt w sprawach
związanych z
przetwarzaniem
Pani/Pana danych
osobowych

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji o
przetwarzaniu danych osobowych, a także we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
należy skontaktować się Administratorem na piśmie na adres:
PixBlocks Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul.Gromadzka
12, 61-655, Poznań (KRS: 0000807836, NIP: 9721304226,
REGON:384602230) e-mail: k
 ontakt@pixblocks.com

3.

Zakres Pani/Pana danych
osobowych
przetwarzanych przez
Spółkę

Imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, wiek,nazwy szkoły,
częstotliwości logowań, aktywności w aplikacji.

4.

Cel/Cele przetwarzania
Pani/Pana danych
osobowych (wraz ze
wskazaniem podstawy
prawnej)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek
niezbędne celem wzięcia udziału w Konkursie.
Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są
w następujących celach:
1. przeprowadzenia procesu rejestracji do udziału w Konkursie
„Wielkanocna PIXanka 2020” w terminie 06.03 -06.04.2020
(podstawa 6 ust. 1 lit. a RODO);
2. przeprowadzenie Konkursu „Wielkanocna PIXanka 2020” w
terminie 06.03 -06.04.2020 roku oraz wyłonienia zwycięzców
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. rozpoznania ewentualnych reklamacji zgłoszonych w związku
z przebiegiem Konkursu „Wielkanocna PIXanka 2020”
4. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
5. otrzymywania informacji o bieżącej działalności eduLab, w
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tym informacji marketingowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO);
6. prowadzenia statystyk udziału w Konkursie oraz w
poszczególnych sesjach (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
5.

Kategorie odbiorców
Pani/Pana danych
osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
przetwarzającym dane w imieniu Spółki.

6.

Informacje o zamiarze
przekazania danych
osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji
międzynarodowej

Spółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

7.

Okres, przez który dane
osobowe będą
przechowywane

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą
przetwarzane do czasu zakończenia realizacji Wydarzenia i
rozpoznania odwołań od wyników Konkursu, chyba że zostały
udzielone zgody na przetwarzanie danych w celach
marketingowych. Po upływie okresów wskazanych powyżej
Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

8.

Prawo do żądania od
Administratora dostępu
do Pani/Pana danych
osobowych

Ma Pani/Pan prawo uzyskania potwierdzenia faktu
przetwarzania danych osobowych, a także uzyskania kopii
danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

9.

Prawo do żądania
sprostowania Pani/Pana
danych osobowych

W przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub
niepełne ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania danych
osobowych.

10.

Prawo do żądania
usunięcia Pani/Pana
danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych Pani/Pana
dotyczących, tj. przysługuje Pani/Panu tzw. prawo do bycia
zapomnianym, chyba że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony
roszczeń prawnych.

11.

Prawo do żądania
ograniczenia
przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych

W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO ma Pani/Pan
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.

12.

Prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych

W związku z tym, iż podstawą przetwarzania danych
osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO nie przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych.

13.

Prawo do przenoszenia
Pani/Pana danych
osobowych

Ma Pani/Pan prawo otrzymania w ustrukturyzowanym
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego dane Pani/Pana dotyczące, dostarczone Spółce i
przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać aby
Spółka bezpośrednio przesłała te dane wskazanemu
administratorowi.

14.

Prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych gdy uzna
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Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza RODO.
15.

Prawo do cofnięcia
zgody

Może Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie
udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

16.

Zasada podania danych
osobowych

Do udziału Pani/Pana w procesie rejestracji do Konkursu
wymaga się podania przez Panią/Pana danych wskazanych
podczas procesu .

17,

Informacje o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w
tym o profilowaniu

Spółka nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji, ani
nie dokonuje profilowania na podstawie danych przekazanych
przez Panią/Pana.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
dla przedstawiciela ustawowego osoby biorącej udział w Konkursie
W wykonaniu obowiązku informacyjnego wprowadzonego art. 13 ust. 1 i ust. 2
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 oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) (dalej RODO) PixBlocks spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przekazuje następujące informacje
dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych:

1.

Administrator
Pani/Pana
danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest PixBlocks Sp. z
o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul.Gromadzka 12, 61-655,
Poznań (KRS: 0000807836, NIP: 9721304226,
REGON:384602230) ( dalej Spółka lub Administrator).

2.

Kontakt w sprawach
związanych z
przetwarzaniem
Pani/Pana danych
osobowych

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji o
przetwarzaniu danych osobowych, a także we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
należy skontaktować się Administratorem na piśmie na adres:
PixBlocks Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres:
ul.Gromadzka 12, 61-655, Poznań (KRS: 0000807836, NIP:
9721304226, REGON:384602230) kontakt@pixblocks.com
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3.

Zakres Pani/Pana danych
osobowych
przetwarzanych przez
Spółkę

Imię (imiona) i nazwisko r odzica/opiekuna prawnego,, adres
e-mail rodzica/opiekuna prawnego

4.

Cel/Cele przetwarzania
Pani/Pana danych
osobowych (wraz ze
wskazaniem podstawy
prawnej)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek
niezbędne celem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika.
Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są
w następujących celach:
1. przeprowadzenia procesu rejestracji Uczestnika do udziału w
Konkursie „Wielkanocna PIXanka 2020” w terminie 06.03 06.04.2020 r. (podstawa 6 ust. 1 lit. a RODO);
2. przeprowadzenie Konkursu „Wielkanocna PIXanka 2020”” w
terminie 06.03-06.04.2020. (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. rozpoznania ewentualnych reklamacji zgłoszonych w związku
z przebiegiem Konkursu „Wielkanocna PIXanka 2020”
4. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
5. otrzymywania informacji o bieżącej działalności eduLab, w
tym informacji marketingowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO);
6. prowadzenia statystyk udziału w Konkursie oraz w
poszczególnych sesjach (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

5.

Kategorie odbiorców
Pani/Pana danych
osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
przetwarzającym dane w imieniu Spółki.

6.

Informacje o zamiarze
przekazania danych
osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji
międzynarodowej

Spółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

7.

Okres, przez który dane
osobowe będą
przechowywane

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą
przetwarzane do czasu zakończenia realizacji Wydarzenia i
rozpoznania odwołań od wyników Konkursu, chyba że zostały
udzielone zgody na przetwarzanie danych w celach
marketingowych. Po upływie okresów wskazanych powyżej
Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

8.

Prawo do żądania od
Administratora dostępu
do Pani/Pana danych
osobowych

Ma Pani/Pan prawo uzyskania potwierdzenia faktu
przetwarzania danych osobowych, a także uzyskania kopii
danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

9.

Prawo do żądania
sprostowania Pani/Pana
danych osobowych

W przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub
niepełne ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania danych
osobowych.

Prawo do żądania
usunięcia Pani/Pana
danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych Pani/Pana
dotyczących, tj. przysługuje Pani/Panu tzw. prawo do bycia
zapomnianym, chyba że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony
roszczeń prawnych.

10.
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11.

Prawo do żądania
ograniczenia
przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych

W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO ma Pani/Pan
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.

12.

Prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych

W związku z tym, iż podstawą przetwarzania danych
osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO nie przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych.

13.

Prawo do przenoszenia
Pani/Pana danych
osobowych

Ma Pani/Pan prawo otrzymania w ustrukturyzowanym
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego dane Pani/Pana dotyczące, dostarczone Spółce i
przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać aby
Spółka bezpośrednio przesłała te dane wskazanemu
administratorowi.

14.

Prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza RODO.

15.

Prawo do cofnięcia
zgody

Może Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie
udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

16.

Zasada podania danych
osobowych

Do udziału Pani/Pana w procesie rejestracji do Konkursu
wymaga się podania przez Panią/Pana danych wskazanych
podczas procesu .

17,

Informacje o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w
tym o profilowaniu

Spółka nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji, ani
nie dokonuje profilowania na podstawie danych przekazanych
przez Panią/Pana.
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