
 
REGULAMIN 

 

AKCJI CZYTELNICZEJ pod nazwą „NAUCZYCIEL NA CAŁE ŻYCIE” 

 

1. Organizatorem Akcji jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN 

- wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44 - wydawca Gazety Wyborczej. Adres e-mail do 

kontaktu w sprawie Akcji akademiaopowiesci@wyborcza.pl Organizator jest także Fundatorem 

nagród w Konkursie.   

 

2. Akcja jest skierowana do czytelników, którzy chcą aby ich opowieści o swoich nauczycielach - 

zarówno tych sprzed lat, jak i tych wciąż uczących  (dalej Opowieści) zostały spopularyzowane 

poprzez ich opublikowanie.  

 

3. Osoby, które ukończyły 18 lat i nie zostały pozbawione zdolności do czynności prawnych, 

które chcą aby ich Opowieść została opublikowana na łamach Gazety Wyborczej lub w serwisach 

z grupy Wyborcza.pl mogą w terminie od 12 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r. nadsyłać 

Opowieści swojego autorstwa wyrażone w liczbie do 8 000 znaków (ze spacjami) za 

pośrednictwem formatki dostępnej na stronie internetowej wyborcza.pl/akademiaopowiesci. 

 

4. Każdy może nadesłać jedną lub kilka Opowieści, przy czym do Konkursu, który zostanie 

przeprowadzony wśród osób, które nadeślą Opowieść zostanie dopuszczona tylko jedna 

Opowieść - najwyżej oceniona przez jury powołane przez Organizatora. Do Konkursu nie zostaną 

dopuszczone Opowieści nadesłane przez pracowników lub stałych współpracowników 

Organizatora ich małżonków oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia 

pokrewieństwa/powinowactwa.  

 

5.  W Opowieściach nie można umieszczać danych osobowych osób, które nie wyraziły na to 

zgody (nie dotyczy osób nieżyjących). W Opowieściach nie można też zamieszczać treści 

sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami ani naruszających cudze dobra osobiste. Uczestnik 

może nadesłać wyłącznie taką Opowieść i fotografię, której jest samodzielnym autorem i co do 

której przysługują mu prawa autorskie. 

 

5.1. Uczestnik może zamieścić w Opowieści dane osobowe nauczycieli i innych osób (imię 

nazwisko, miejscowość itp.), pod warunkiem, że dany nauczyciel/inna osoba wyraziła  wyraźną 

zgodę na zamieszczenie jego danych we Opowieści, która może być opublikowana na łamach 

Gazety Wyborczej, serwisów Wyborcza.pl i innych mediów Agory.  

 

5.2. Do Opowieści można dołączyć fotografię swojego autorstwa. Uczestnik może nadesłać 

fotografię zawierającą wizerunek tylko takich osób, które wyraziły wyraźną zgodę na 

zamieszczenie swojego wizerunku, który może być opublikowany na łamach Gazety Wyborczej, 

serwisów Wyborcza.pl i innych mediów Agory.  

 

5.3.Uczestnicy, którzy brali udział w poprzednich edycjach Akademii Opowieści, a których prace 

nie zostały nagrodzone mogą ponownie nadesłać swoją pracę - o ile mieści się ona w temacie 

niniejszej edycji, tj. „Nauczyciel na całe życie” 

 

6. Najciekawsze Opowieści (ewentualnie wraz z fotografiami) będą sukcesywnie, nieodpłatnie, 

publikowane na łamach Gazety Wyborczej (w tym jej dodatków np. „Ale Historia”; „Magazyn 

Świąteczny”, „Duży Format” oraz w zasięgach lokalnych) lub w serwisach z grupy Wyborcza.pl. 



Przed publikacją Opowieści (ewentualnie fotografii) redakcja Gazety Wyborczej zwróci się do jej 

autora - osoby, która nadesłała Opowieść. 

 

7. Organizator dołoży starań aby opublikować jak największą liczbę nadesłanych Opowieści i 

fotografii, przy czym, z uwagi na ograniczoną liczbę powierzchni, nie może zagwarantować, że 

każda nadesłana Opowieść zostanie opublikowana. 

 

8. Nadesłane Opowieści wezmą udział w konkursie, w którym jury powołane przez Organizatora  

wyłoni w terminie do 14 października 2019 r. autorów najciekawszych Opowieści -  3-ech 

zwycięzców oraz 80-ciu Uczestników wyróżnionych. Zwycięzcy oraz Uczestnicy wyróżnieni 

zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach na adres e-mail, z którego nadesłano Opowieść. 

Zwycięzcy zostaną poproszeni o podane danych, zgodnie z którymi należy przekazać nagrodę. 

 

9. Zwycięzcom przyznane zostaną nagrody pieniężne: 

 

9.1.Za pierwsze miejsce w wysokości 5 556 zł brutto;  

9.2. Za drugie miejsce w wysokości 3 333 zł brutto;  

9.3. Za trzecie miejsce w wysokości 2 000 zł brutto. 

 

Nagrody pieniężne zostaną przekazane  przez Organizatora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez Organizatora danych, zgodnie z którymi należy przekazać nagrodę (numer rachunku 

bankowego lub adres doręczenia). W przypadkach przewidzianych przez prawo Organizator 

potrąci z nagrody pieniężnej kwotę przeznaczoną na zryczałtowany podatek dochodowy od osób 

fizycznych, która zostanie przekazana na rzecz właściwego urzędu skarbowego. 

 

10. Uczestnikom wyróżnionym przyznany zostanie kod umożliwiający roczny dostęp do 

prenumeraty cyfrowej Wyborczej w postaci pakietu wybranego przez wyróżnionego uczestnika 

spośród aktualnie (tj. w dniu poinformowania o nagrodzie) oferowanych przez Agorę. 

 

11. Warunkiem skorzystania z dostępu z prenumeraty cyfrowej jest posiadanie konta w serwisie 

wyborcza.pl i akceptacja Regulaminu serwisów z Grupy Wyborcza.pl. 

 

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 października 2019 r. - w Dzień Nauczyciela. 

 

13. Każda osoba, która nadeśle Opowieść może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Akcji. 

Aby poinformować o swojej decyzji należy wysłać na adres e-mail 

akademiaopowiesci@wyborcza.pl lub pocztą tradycyjną na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/10 

(00-732) z dopiskiem „Nauczyciel na całe życie” informację o rezygnacji. 

 

14.  Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji i Konkursu   należy zgłaszać w terminie do 

31 stycznia 2020 r. r., pocztą elektroniczną na adres e-mail akademiaopowiesci@wyborcza.pl lub 

pocztą tradycyjną na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/10 (00-732) z dopiskiem „Nauczyciel na 

całe życie”. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania reklamacji. Odpowiedź na reklamację 

zostanie przesłana na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja, a w przypadku 

reklamacji przysłanej pocztą tradycyjną - na adres nadawcy lub inny wskazany w reklamacji, jako 

adres do korespondencji - w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania reklamacji przez 

Organizatora. 

 

15. Reklamacja nie wyklucza ani nie ogranicza dochodzenia praw na drodze postępowania 

sądowego.   

 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z 

AKCJĄ I KONKURSEM 

 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników, w związku z Akcją 

jest Organizator - Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). 

 

2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, 

można się kontaktować z naszym (Organizatora) inspektorem ochrony danych osobowych 

na adres e-mail: iod@agora.pl. 

 

3. Dane osobowe wszystkich  Uczestników Akcji będą przetwarzane w celach związanych z 

Akcją, w tym Konkursu oraz w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym 

przypadku art. 6 ust. 1 lit f) RODO* - tj. uzasadniony interes administratora danych 

polegający na przeprowadzeniu ogłoszonej Akcji, w tym Konkursu oraz ustaleniu, 

dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami. 

 

4. Dane osobowe uczestników wyróżnionych i zwycięzców będą przetwarzane także w celu  

realizacji nagrody  - podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 

ust. 1 lit f) RODO* - tj. uzasadniony interes administratora danych polegający na 

realizacji przyznanych nagród oraz ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed 

ewentualnymi roszczeniami, w związku z realizacją prawa do nagrody. 

 

5. Dane osobowe zwycięzców będą także przetwarzane  w celu wypełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na administratorze ( podatkowych i księgowych) - tj. na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO*,w związku z realizacją nagrody pieniężnej. 

 

 

6. Dane osobowe Uczestników Akcji, których Opowieści zostaną opublikowane (e-mail oraz 

dane podane przez Uczestnika, w związku z publikacją Opowieści) będą przetwarzane 

przez okres udostępnia Opowieści przez Organizatora. Okres ten może zostać przedłużony 

w razie zgłoszenia ewentualnych  roszczeń, w związku z publikacją Opowieści  - do czasu 

zakończenia sprawy związanej z roszczeniem. Dane osobowe zwycięzców będą 

przetwarzane w każdym przypadku nie krócej, niż przez okres wygaśnięcia obowiązków 

prawnych ciążących na administratorze, w związku z przyznaniem nagrody pieniężnej. 

 

7. Dane osobowe Uczestników Akcji, których prace nie zostaną opublikowane będą 

przetwarzane do czasu opływu okresu reklamacyjnego, tj. do 31 stycznia 2020 r. Okres ten 

może zostać przedłużony w razie zgłoszenia przez Uczestnika ewentualnych reklamacji 

lub roszczeń, w związku z Akcją i/lub Konkursem - do czasu zakończenia sprawy 

związanej z reklamacją/roszczeniem. 

 

8. Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu 

marketingu bezpośredniego - bez podawania przyczyny. 

 

9. Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, z przyczyn 

związanych z jego szczególną sytuacją, jeżeli jego dane są przetwarzane na podstawie art. 

6 ust. 1 lit f RODO*, tj. gdy podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes 

administratora danych. 

 

 



10. Każdy ma prawo  dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.  

Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

 

11. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie adresu e-mail 

uniemożliwia udział w Akcji i Konkursie. Niepodanie danych, zgodnie z którymi należy 

przekazać nagrodę pieniężną uniemożliwia przekazanie nagrody. 

 

* RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE. 

 

 

 

 


