Regulamin Olimpiady energetycznej o Puchar Prezydenta Gdyni
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§1
OGÓLNE POSTANOWIENIA OLIMPIADY
Organizatorem Olimpiady wiedzy pn. „Olimpiada energetyczna o Puchar Prezydenta Gdyni”
przeprowadzonego online na platformie Youtube oraz Facebooku i przy użyciu aplikacji Kahoot
z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego, zwanego dalej „Olimpiadą”,
jest Gmina Miasta Gdyni, współorganizatorami jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
PGE Energia Ciepła S.A. oraz Centrum Nauki Experyment w Gdyni.
Cele Olimpiady:
a) zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy mieszkańców całego województwa
pomorskiego w tym Gdyni z zakresu efektywności energetycznej,
b) nauka sposobów ograniczania zużycia energii oraz racjonalnego gospodarowania energią,
c) zwrócenie uwagi mieszkańców całego województwa pomorskiego w tym Gdyni na
problematykę zmian klimatycznych i ich skutków oraz i zapobieganiu,
d) zmotywowanie mieszkańców całego województwa pomorskiego w tym Gdyni do
podejmowania wszelkich możliwych działań służących poprawie efektywności
energetycznej w życiu codziennym,
e) wypromowanie i uhonorowanie aktywnych postaw u mieszkańców całego województwa
pomorskiego w tym Gdyni, którzy zdecydowali się na udział w olimpiadzie.
Zakres treści Olimpiady ze szczególnym uwzględnieniem treści związanych z Gdynią:
a) odnawialne źródła energii;
b) niskoemisyjny transport;
c) ochrona powietrza i klimatu;
d) efektywność energetyczna.
Olimpiada skierowana jest do rodzin z województwa pomorskiego, w szczególności do rodzin
z dziećmi, zgłoszonych do Olimpiady online jako jeden zespół zawodników, zwanego dalej
„drużyną”.
Drużyna
może
składać
się
z
max.
5
osób,
obowiązkowo
z minimum 1 osoby pełnoletniej i 1 osoby niepełnoletniej. W kompletowaniu uczestników
w drużynie obowiązuje dowolność, jednak drużyna musi zostać dobrana w taki sposób, aby
znalazły się w niej osoby zarówno decyzyjne, czyli dorośli, jak i dzieci. Osoby, które nie zostaną
zgłoszone nie będą uwzględnione na liście uczestników. O zmianach należy poinformować
organizatora wysyłając e-mail na adres: olimpiada@gdynia.pl z co najmniej 12 godzinnym
wyprzedzeniem przed terminem rozpoczęcia Olimpiady. Nie ma możliwości zapisywania
uczestników i dokonywania zmian w dniu Olimpiady.
Zgłoszenie do udziału w Olimpiadzie jest możliwe za pośrednictwem formularza
elektronicznego dostępnego na stornie internetowej https://www.gdynia.pl/olimpiada oraz
www.cieplolubni.com.pl Maksymalna ilość drużyn wynosi 2000, decyduje kolejność zgłoszeń.
Możliwość zgłoszenia się do Olimpiady za pośrednictwem formularza będzie możliwa w dniach
29.09.2020 – 14.10.2020 do godziny 23.59.
Zgłoszenia drużyny dokonuje pełnoletnia osoba, występująca w charakterze opiekuna drużyny.
Opiekun drużyny składa odpowiednie oświadczenia podczas rejestracji drużyny, w tym
poświadcza, że osoby wchodzące w skład drużyny znają cel i zakres przetwarzania ich danych
osobowych w związku z deklaracją udziału w Olimpiadzie.

9. W celu umożliwienia udziału w konkursie konieczne jest zainstalowanie przez uczestnika
Olimpiady przed przystąpieniem do Olimpiady aplikacji Kahoot na własnym urządzeniu.
10. Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 17.10.2020r. o godz 11.00 online za pośrednictwem
transmisji dwutorowej na platformie Youtube oraz Facebooku oraz przy użyciu aplikacji
Kahoot.
11. Testowanie Olimpiady odbędzie się w dniu 16.10.2020 w godz. 13.00-19.30 za pośrednictwem
transmisji dwutorowej na platformie Youtube/Facebook oraz przy użyciu aplikacji Kahoot.
Wśród uczestników biorących udział w testowaniu Olimpiady zostanie wylosowana
1 nagroda ufundowana przez Współorganizatora Olimpiady.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Olimpiady (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna,
która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) jest konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
c) nie jest pracownikiem Organizatora, Współorganizatorów Olimpiady,
d) zamieszkuje teren województwa pomorskiego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Olimpiadzie jest:
a) Spełnienie wszystkich warunków opisanych w § 2 pkt 1 Regulaminu;
b) Wyznaczenie uczestnika (opiekuna), który dokona zgłoszenia drużyny.
c) Prawidłowe zgłoszenie chęci uczestnictwa swojej drużyny w Olimpiadzie za pośrednictwem
formularza
elektronicznego
dostępnego
na
stornie
internetowej
https://www.gdynia.pl/olimpiada oraz cieplolubni.com.pl
d) Złożenie wymaganych oświadczeń zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.
e) Przynależność tylko do jednej drużyny.
f) Posiadanie dostępu do komputera, Internetu oraz platform Youtube/Facebook .
g) Posiadanie zainstalowanej aplikacji Kahoot na własnym urządzeniu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Olimpiadzie jest spełnienie w/w warunków łącznie.
§3
NAGRODY
1. Organizator, Współorganizatorzy Olimpiady przyznają następujące nagrody:
a) I miejsce – hulajnoga elektryczna oraz wejście rodzinne do Centrum Nauki Experyment;
b) II miejsce – oczyszczacz powietrza z nawilżaniem oraz wejście rodzinne do Centrum Nauki
Experyment;
c) III miejsce – zestaw LEGO Creator 10268 oraz wejście rodzinne do Centrum Nauki
Experyment;
d) Nagroda za testowanie w dniu 16.10.2020 - zestaw LEGO Creator 10268
e) Trzydzieści wyróżnień – energetyczne gadżety edukacyjne.
§4
WYBÓR LAUREATÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD
1. Nagrodę w Olimpiadzie zdobywają Laureaci, wyłonieni przez JURY złożone z dwóch
przedstawicieli Organizatora oraz po jednym przedstawicielu Współorganizatorów Olimpiady.

2. Zadaniem JURY jest wyłonienie drużyn z jak największą ilością poprawnych i najszybciej
udzielonych odpowiedzi testowych w celu wskazania 3 głównych Laureatów Olimpiady oraz 30
wyróżnionych Laureatów Olimpiady.
3. Organizator Olimpiady pełni rolę sekretarza.
4. JURY wyłania Laureatów Olimpiady po jej zakończeniu.
5. Kryteria oceny Jury: poprawność udzielonych odpowiedzi testowych podczas trwania olimpiady
oraz czas udzielenia odpowiedzi.
6. Nagrody zostaną przekazane Laureatom we wskazany przez Laureatów sposób (za pomocą
poczty, kuriera bądź osobiście). W przypadku nieodebrania przesłanej nagrody Organizator
podejmie ponowną próbę przekazania nagrody Laureatom w ciągu kolejnego tygodnia
roboczego.
7. W przypadku nieodebrania Nagrody w ustalonym terminie oraz braku propozycji innej daty
przekazania nagrody przez kolejne 7 dni roboczych od skutecznego przekazania informacji,
Nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa Laureatów do wynagrodzenia,
odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Laureatów.
§5
INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Olimpiady jest Prezydent
Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
Z administratorem w ramach Olimpiady można się kontaktować w następujący sposób:
a)
listownie: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
b)
za pośrednictwem poczty elektronicznej: ref.energetyki@gdynia.pl
c)
telefonicznie: 58 668 23 50
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez email: iod@gdynia.pl lub adres pocztowy: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
3. W związku z rekrutacją do Olimpiady oraz jej realizacją, Prezydent Miasta Gdyni przetwarza
dane osobowe osób reprezentujących (zgłaszających drużynę) oraz dane pozostałych
uczestników drużyny w zakresie określonym formularzem zgłoszeniowym.
4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana/dziecka dane osobowe w celu realizacji Olimpiady
energetycznej o Puchar Prezydenta Gdyni. Jest to niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym, które polega na zwiększeniu świadomości i poziomu
wiedzy mieszkańców Gdyni oraz innych obszarów województwa pomorskiego z zakresu
efektywności energetycznej, wypromowanie i uhonorowanie aktywnych postaw u mieszkańców
tego obszaru, którzy zdecydowali się na udział w olimpiadzie a także wykorzystaniu tych
zachowań do promocji Gminy Miasta Gdyni. Będzie się to odbywało na podstawie art. 6 ust.
1 lit. e 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 (dalej
RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
5. Dane osobowe w postaci wizerunku (dotyczy laureatów) będziemy przetwarzać na podstawie
wyrażonej zgody przez uczestnika, w przypadku dzieci przez rodzica/opiekuna prawnego.

6. Pani/Pana/dziecka dane osobowe (imię, nazwisko, wizerunek, przynależność do drużyny) mogą
zostać udostępnione współorganizatorom olimpiady t.j. OPEC Sp. z o.o., PGE Energia Ciepła
SA, Centrum Nauki Experyment, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz wykonawcom związanym z organizacją olimpiady
wyłącznie na potrzeby związane z realizacją i promocją tego wydarzenia.
7. Administrator może również upublicznić w/w dane, w związku z promocją Olimpiady, w
środkach masowego przekazu i oficjalnych publikacjach Urzędu Miasta Gdyni (www. gdynia.pl,
www.facebook.com i platforma YouTube).
8. Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych osobowych są także podmioty uprawnione do ich
uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, firmy zapewniające obsługę techniczną
i serwisową stron internetowych Organizatora oraz firma dostarczająca aplikację Kahoot. W
przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż wyżej
wskazani, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
9. Dane Pani/Pana dziecka mogą być przekazane do państw trzecich (np. USA) w związku
z wykorzystaniem serwisów Facebook i YouTube. Informujemy, że serwery tych serwisów
znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują odmienne przepisy z zakresu
ochrony danych osobowych. Dostawcy usług zapewnią ochronę przetwarzanych danych
w zakresie określonym w swoich politykach prywatności i ochrony danych, z którymi zapoznać
się można odpowiednio w Facebook/YouTube.
10. Nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu
o otrzymane dane osobowe.
11. Będziemy przechowywać Pani/Pana/dziecka dane osobowe przez okres niezbędny do
wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli organizacji, realizacji i promocji Olimpiady ale
również w celach archiwalnych, w których wymagają tego przepisy rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych tj 10 lat lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
12. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Prezydenta Miasta Gdyni, ma prawo
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania)
swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz prawo do ograniczenia
przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, czy też prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
13. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Prezydenta Miasta Gdyni, ma prawo
w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakim
takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie,
którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie
będzie możliwy udział w Olimpiadzie.
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§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator wraz ze Współorganizatorami Olimpiady rozstrzygają wszelkie wątpliwości
powstałe w związku z Olimpiadą, w szczególności wątpliwości dotyczące postanowień
zawartych w Regulaminie. Ich decyzje mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich
odwołanie.
Organizator wraz ze Współorganizatorami Olimpiady zastrzega sobie prawo do zmiany
postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie terminów olimpiady, miejsca odbywania się
olimpiady i przyznawania nagród lub odwołania organizacji bez podania przyczyny. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie. https://www.gdynia.pl
Organizator przyjmuje reklamacje drogą mailową na adres olimpiada@gdynia.pl odnośnie
przeprowadzanej
Olimpiady
w
terminie
do
dnia
31.10.2020
r.
i zobowiązuje się do ich rozpatrzenia w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania
zgłoszenia reklamacyjnego.
Wszelkie spory i roszczenia związane z Olimpiadą rozstrzygać będzie właściwy sąd
powszechny.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i jest dostępny
w siedzibie Organizatora, na stronie www.gdynia.pl oraz www.cieplolubni.com.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.

Załącznik nr 1 do zmienionego regulaminu
Urząd Miasta Gdyni
Samodzielny Referat ds. Energetyki

Wzór elektronicznego Formularza zgłoszeniowego
do udziału w „Olimpiadzie energetycznej o Puchar Prezydenta Gdyni”

Wszystkie pola są wymagane.
Deklaruję udział drużyny* w „Olimpiadzie energetycznej o Puchar Prezydenta Gdyni”.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu ………………………… i akceptuję
jego warunki.
Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną/posiadam odpowiednie upoważnienia do podania
danych osobowych osób wyszczególnionych w formularzu zgłoszeniowym do udziału w
Olimpiadzie.
Oświadczam, że osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym zapoznały się z informacją o
przetwarzaniu ich danych osobowych w ramach Olimpiady.

Nazwa drużyny*
Proszę o nadanie nazwy drużynie, która
będzie widoczna podczas trwania
olimpiady

□……………………………………………….

Imię i nazwisko zgłaszającego
Proszę o podanie imienia i nazwiska
pełnoletniej osoby zgłaszającej
uczestników do olimpiady oraz miejsca
zamieszkania

□……………………………………………….
□……………………………………………….

Kontakt
telefon, e-mail osoby zgłaszającej do
olimpiady

Nr tel. do kontaktu ……………………………………...

Potrzebne tylko do kontaktu w celach
organizacyjnych olimpiady

Adres e-mail ……………………………………………

Dane uczestników drużyny
Imię i nazwisko, wiek, miejsce
zamieszkania uczestników

1) ………….……Wiek ………Miejsce zamieszkania…………………...
2) .…………...…Wiek ………Miejsce zamieszkania…………………….
3) …... …………Wiek ………Miejsce zamieszkania…………………….
4) …..………….Wiek ………Miejsce zamieszkania…………………....
5) …. ………….Wiek ………Miejsce zamieszkania……………………

Dodatkowe informacje:
1.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać od 29.09.2020r. do 14.10.2020r. do godz 23.59. Decyduje
data i godzina wpływu.
2.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Samodzielny Referat ds. Energetyki – tel. (58) 668 23 50, olimpiada@gdynia.pl
3.
Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową pod adres wskazany w Formularzu
zgłoszeniowym.
4.
W przypadku uzyskania tytułu laureata Olimpiady, reprezentant drużyny jest zobowiązany do
określenia formy odbioru nagrody: osobiście, pocztą, kurierem. Przy wyborze formy wysyłkowej należy
przekazać do organizatora dane do wysyłki nagrody. Organizator przekaże dane adresowe fundatorom
nagrody
5.
Niniejszy formularz obowiązuje w dniach 16.10.2020 (podczas testowania) oraz w dniu 17.10.2020
(podczas olimpiady)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Olimpiady jest Prezydent Miasta Gdyni, z siedzibą przy
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji „Olimpiady
energetycznej o Puchar Prezydenta Gdyni” oraz promocji Miasta Gdyni za sprawą udostępniania w mediach informacji
prasowych z realizacji wydarzenia. Będzie się to odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 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 (dalej RODO) w związku przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z RODO, w ramach Olimpiady, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
b) prawo żądania sprostowania danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d) prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
e) prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie,
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w §5 Regulaminu „Olimpiady energetycznej
o Puchar Prezydenta Gdyni”

