
Regulamin konkursu „Matematyka w cyfrowym świecie” („Regulamin”) 

  

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Matematyka w cyfrowym świecie”, zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

59944, kapitał zakładowy w wysokości: 46 580 831,00 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-

030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.   

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fundacja mBanku z siedzibą w Warszawie, ul. 

Senatorska 18, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000087634, Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, NIP 525-15-76-935, 

zwana dalej „Fundatorem”.  

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie serwisu internetowego Wyborcza.pl, zwanego 

dalej „Serwisem”, pod adresem: wyborcza.pl/matematyka w dniach od 18 września do 31 

października 2018 roku. 

4. Regulamin Konkursu (zwany dalej "Regulaminem") jest dostępny na stronach Serwisu.  

5. Godziny podane w Regulaminie odnoszą się do aktualnego czasu lokalnego w Polsce. 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.  

2. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być szkoły podstawowe oraz 

placówki pozaszkolne prowadzące zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla dzieci w 

wieku szkolnym oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kategorii 

wiekowej szkół podstawowych. 

3. Osoby biorące bezpośrednio udział w przygotowaniu pracy konkursowej są zwane dalej 

„Współuczestnikami”. Uczestnik wskazuje Współuczestników i wyznacza nauczyciela lub 

pedagoga zatrudnionego w danej placówce, który pomoże przygotować zgłoszenie 

konkursowe (zwanego dalej „Opiekunem”). Zgłoszenie pracy konkursowej należy do 

dyrektora szkoły/placówki.  

4. Współuczestnikami mogą być uczniowie lub wychowankowie Uczestnika, zamieszkali na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Współuczestnicy nie mogą być pracownikami 



Organizatora ani Fundatora, jak również małżonkami, dziećmi, rodzicami bądź rodzeństwem 

pracowników Organizatora bądź Fundatora. Przystąpienie do Konkursu niepełnoletnich 

Współuczestników wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

5. Opiekunowie ani dyrektorzy szkół lub placówek opiekuńczych-wychowawczych nie mogą 

być  pracownikami Organizatora ani Fundatora, jak również małżonkami, dziećmi, rodzicami 

bądź rodzeństwem pracowników Organizatora bądź Fundatora.  

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika treści 

Regulaminu w całości i potwierdzeniem przez niego, że spełnione są wszystkie warunki 

przewidziane w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 

Regulaminie zasad.  

§ 3. Zgłoszenie, przebieg i warunki udziału w Konkursie 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, dyrektor szkoły/placówki opiekuńczo - wychowawczej  

powinien, w okresie od 18 września do 31 października 2018 roku do godz. 23:59 (liczy się 

data dostarczenia pracy konkursowej do Organizatora) przesłać drogą elektroniczną na adres 

mailowy matematyka@wyborcza.pl lub na adres Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 

Warszawa, z dopiskiem „Gazeta Wyborcza, dział WRP / Konkurs „matematyka w cyfrowym 

świecie”:  

a) pracę konkursową w postaci: filmu wideo, zdjęcia, gry matematycznej, rebusa lub 

opisu. Możliwe formaty pracy: .mp4, .mov, .avi, jpg, pdf, doc.   

b) dane kontaktowe obejmujące nazwę placówki, numer konta bankowego placówki, 

imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz numer 

telefonu kontaktowego  

W PRACY KONKURSOWEJ TRZEBA W KREATYWNY SPOSÓB POKAZAĆ, JAK 
MATEMATYKA JEST OBECNA W ŚWIECIE CYFROWYM. 
Praca może przyjąć formę: 
- filmu 
- serii zdjęć 
- aplikacji lub gry  
- grafiki lub infografiki 
- prezentacji (tradycyjnej lub cyfrowej)  
lub inną.   

 
2. Uczestnik może zgłosić tylko taką pracę konkursową, która: 

2.1. Nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich. Oznacza to w 

szczególności, że: 

 - Współuczestnicy muszą być sami autorami pracy konkursowej i nie mogą wykorzystać w pracy 

konkursowej cudzych (w tym pochodzących z Internetu lub aplikacji cyfrowych) tekstów, 



rysunków, marek, logo, zdjęć, filmów, nagrań, danych itp., ani ich fragmentów, ani też takie 

elementy nie mogą być wyraźnie widoczne bądź słyszalne w pracy, również jako tło;  

- Inne rozpoznawalne osoby (np. koledzy, aktorzy, nieznajomi) mogą być widoczne w pracy 

konkursowej (także anonimowo) tylko, jeżeli udzieliły na to wyraźnego zezwolenia, 

obejmującego też opublikowanie pracy konkursowej, wskazane w Regulaminie; 

- Praca konkursowa nie może zawierać treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób 

godzących w czyjekolwiek dobre imię; 

- Praca konkursowa nie może zawierać treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących 

zabijanie lub dręczenie zwierząt; 

- Praca konkursowa nie może zawierać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, np. 

obscenicznych, godzących w uczucia religijne; 

- Praca konkursowa nie może zachęcać do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami 

lub zagrażających bezpieczeństwu. 

2.2. Nie promuje innych podmiotów niż Organizator i Fundator ani ich działań bądź produktów. 

W przypadku, gdy praca konkursowa nie będzie odpowiadać powyższym wymaganiom,  

niezależnie od wykluczenia Uczestnika z Konkursu, Organizator będzie mógł podjąć działania w 

celu uniknięcia skojarzeń pomiędzy pracą konkursową a Organizatorem, Fundatorem lub ich 

działaniami lub produktami. 

3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową.  Praca konkursowa może 

zostać przygotowana przez jednego Współuczestnika lub grupę  Współuczestników (najwyżej 

30 osób).  

 

4. W informacjach dotyczących Konkursu, publikowanych na stronach Serwisu, na stronach profilu 

Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, na stronie serwisu Fundatora, mogą zostać 

umieszczone nazwa Uczestnika, a w przypadku wyrażenia zgody, zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu:   

 

- praca konkursowa (w całości lub we fragmentach), 

- imiona i nazwiska Współuczestników i Opiekuna, 

- wizerunki Współuczestników i Opiekuna. 

 

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki 

wymienione w § 2 i 3 ust. 1- 3 Regulaminu.  



2. Jury Konkursu wskaże: 

a) zdobywcę I Miejsca za najbardziej kreatywną pracę konkursową, któremu zostanie przyznana 

nagroda określona w § 5 ust. 1 a) Regulaminu, 

b) zdobywcę II Miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 b) Regulaminu, 

c) zdobywcę III Miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 c) Regulaminu, 

3. W skład jury wchodzą pracownicy  Organizatora oraz przedstawiciele Fundatora.  

4. Do dnia 22 listopada 2018 roku do godziny 10:00 Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki 

Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail, 

z którego zostało przesłane zgłoszenie konkursowe. W wiadomości e-mail, wskazanej w zdaniu 

poprzednim, Organizator może poprosić: 

a) pełnoletnich Współuczestników albo ich opiekunów prawnych lub rodziców niepełnoletnich 

Współuczestników o wyrażenie zgody na opublikowanie w informacjach dotyczących 

Konkursu, publikowanych na stronach serwisu internetowego Wyborcza.pl,  na stronach 

profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com: 

 

- pracy konkursowej (w całości lub we fragmentach), 

- imienia i nazwiska Współuczestnika wraz z nazwą szkoły/placówki opiekuńczo – 

wychowawczej, 

- wizerunku Współuczestnika  

 

b) Opiekunów o wyrażenie zgody na opublikowanie w informacjach dotyczących Konkursu, 

publikowanych na stronach serwisu internetowego Wyborcza.pl,  na stronach profilu 

Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com: 

 

- imienia i nazwiska Opiekuna wraz z nazwą szkoły/placówki opiekuńczo – wychowawczej, 

- wizerunku Opiekuna  

§ 5. Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie: 

a) za zajęcie I Miejsca, jest grant na kwotę 5000 zł brutto 

b) za zajęcie II Miejsca, jest grant na kwotę 4000 zł brutto; 

c) za zajęcie III Miejsca, jest grant na kwotę 3000 zł brutto; 



2. Fundator nagrody ma prawo przyznać nagrodę specjalną. 

3. Przyznane nagrody, o których mowa w ust 1 powyżej zostaną przekazane nagrodzonym 

Uczestnikom. 

4.  Nagrody w ramach Konkursu zostaną wypłacone na wskazany w zgłoszeniu do Konkursu rachunek 

bankowy nagrodzonego Uczestnika najpóźniej do 30 grudnia 2018 r. 

 

§ 6. Wykorzystanie nagród 

Otrzymane nagrody mogą być wykorzystane przez nagrodzonych Uczestników na potrzeby 

prowadzonej przez Uczestników działalności tj. na:  

• zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów do zajęć; 

• zakup elementów wyposażenia oraz zakup dodatkowego sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie 

uzasadnione; 

• projekt edukacyjny związany z popularyzacją matematyki. 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z 

uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem 

„Konkurs „Matematyka cyfrowym świecie” - reklamacja”. Reklamacje należy składać w terminie 30 

(trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym 

(decyduje data stempla pocztowego).  

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. 

Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym 

reklamację.  

 

§ 8. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Współuczestników, ich rodziców lub 

opiekunów prawnych, Opiekunów, dyrektorów szkół/placówek jest Organizator – Agora S.A. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.  

 

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: 

a) przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, odpowiedzi na pytania związane 

z Konkursem i rozpatrywania reklamacji oraz publicznego informowania o Konkursie (w tym 

– publikacji prac konkursowych oraz wizerunków Współuczestników i Opiekunów),  



 b) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem.  

3. Aby zobaczyć więcej informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych, zapoznaj się z 

załącznikiem do Regulaminu: „INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH”. 

§ 9. Postanowienia końcowe 

 

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mailowy: 

matematyka@wyborcza.pl. 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu konkursu  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych Współuczestników, ich rodziców lub opiekunów 

prawnych, Opiekunów, dyrektorów szkół/placówek jest Organizator Konkursu „Matematyka 

w cyfrowym świecie” – Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 

Warszawa.  

2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach: 

2.1. W celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, odpowiedzi na pytania 

związane z Konkursem i rozpatrywania  reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest 

jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, prawnie 

uzasadnionym interesem administratora jest przeprowadzenie Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: „Rozporządzenie”); 

2.2. W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem. Podstawą 

prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia 

lub obrony swoich praw w związku z Konkursem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia); 

2.3. Jeżeli wyrazisz zgodę na publikację danych osobowych (patrz § 4  ust. 4 Regulaminu), 

będziemy przetwarzać udostępnione przez Ciebie dane osobowe zawarte w pracy 

konkursowej i jej podpisie oraz w zdjęciu lub filmie zawierającym wizerunek 

Współuczestnika lub Opiekuna. Będziemy przetwarzać te dane w celu publikacji pracy 

konkursowej i jej podpisania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem oraz w celu 



informowania o Konkursie. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 

lit. a Rozporządzenia).  

3. Zwracamy uwagę, że przetwarzamy dane osobowe w takim zakresie, w jakim je nam 

udostępnisz, w tym informacje, które umieścisz w treści pracy konkursowej.  

4. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu upływu okresu reklamacyjnego dla 

spraw związanych z Konkursem (patrz § 7 Regulaminu) a dane Współuczestników, ich 

rodziców lub opiekunów prawnych, Opiekunów, dyrektorów szkół /placówek ,  którzy zgłoszą 

roszczenia związane z Konkursem - do czasu ostatecznego załatwienia sprawy wynikłej ze 

zgłoszonych roszczeń, z zastrzeżeniem pkt 5 – 6  poniżej. 

5. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu dochodzenia roszczeń lub 

obrony przed roszczeniami także po upływie wyżej wskazanego okresu (a jeżeli okres 

przetwarzania, wskazany niżej w pkt. 6 , skończy się wcześniej – także po jego upływie), lecz 

nie dłużej, niż przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa; 

6.  Jeżeli wyrazisz zgodę na publikację danych osobowych (patrz pkt 2.3 powyżej), będziemy 

przetwarzać opublikowane dane osobowe przez okres nie przekraczający 2  miesięcy od dnia 

ich otrzymania.  

7. Masz prawo do: 

- żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania,  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

- cofnięcia zgody wskazanej w patrz § 4  ust. 4 Regulaminu, cofnięcie tej zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej 

cofnięciem.  

 

8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony 

interes administratora (patrz pkt 2.1 i 2.2 powyżej), przysługuje Ci prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją 

szczególną sytuacją. 

 

9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz ich 

niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Ponadto niepodanie danych osobowych, które – 

jeśli wyrazisz na to zgodę – mają być umieszczone w podpisie opublikowanej pracy 

konkursowej, uniemożliwia opublikowanie podpisu pod pracą konkursową, a w przypadku 

wizerunków Współuczestników lub Opiekunów, które mają być umieszczone w filmach lub 

zdjęciach informujących o Konkursie uniemożliwia opublikowanie zdjęcia lub filmu 

zawierającego wizerunek.   



10. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się 

poprzez e-mail: iod@agora.pl w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. 

 

 

 


