Wzór ważny od 19.08.2019 r.
REGULAMIN AKCJI „CZYTAM SOBIE. PIERWSZA KLASA!”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w
programie o nazwie „Czytam sobie. Pierwsza klasa!” (dalej „Program”) odbywającym się
w okresie od 10.06.2020 do 30.04.2021
2.
Organizatorem Programu jest HarperCollins Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Starościńskiej 1B lokal 24-25, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w
Warszawie – Sądzie Gospodarczym, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000124250, NIP 5210080611, o kapitale zakładowym
6.600.000 zł (dalej „Organizator”).
3.
Program realizowany jest przy udziale i we współpracy Organizatora z Fundacją ,
Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
pod numerem 0000052758, NIP: 525-17-26-659.
4.
Uczestnikiem Programu może być nauczyciel/ka, w tym wychowawca/czyni klasy I
szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 (dalej „Uczestnik”). Zadania Programu
realizuje Uczestnik lub/i wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne np. nauczyciele /
bibliotekarze / wychowawcy świetlic / uczniowie („Zespół”).
5.
Zgłoszenie oraz udział w Programie nie wymaga opłat na rzecz Organizatora ani
CEO.
6.
Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest
równoznaczna z zawarciem z Organizatorem i CEO umowy udziału w Programie.
§2
ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU
1.
Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).
2.
Zgłoszenia do udziału w Programie dokonuje Uczestnik (dalej „Zgłaszający”)
poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”)
dostępnego na stronie internetowej Programu (www.1klasa.edu.pl) zgodnie z
zamieszczoną tam instrukcją.
3.
Do 20.09.2020 Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail o potwierdzeniu
uczestnictwa w Programie bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu.
Organizator, po konsultacji z CEO, zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji
o przyjęciu, bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.
§3
ZASADY PROGRAMU
1.
W ramach Programu Uczestnik powinien w klasie pierwszej szkoły podstawowej
zrealizować projekt/zadanie polegający/e na: realizacji dowolnych działań czytelniczych,
mających na celu zachęcenie dzieci do nauki samodzielnego czytania i pokazanie, że czas
z książką może być przyjemny, ale też aktywny i twórczy (dalej „Projekt”).

2.
a.

W ramach realizacji Projektu Zespół wykona dowolne zadania:
zachęcające dzieci do nauki samodzielnego czytania w oparciu o zestaw
otrzymanych książek z serii „Czytam sobie”,
b.
z
wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych
opracowanych lub proponowanych przez Organizatora i CEO w ramach Programu (dalej
„Materiały”).
c.
z wykorzystaniem własnych, dowolnych materiałów i na podstawie własnych
pomysłów
3.
Po zrealizowaniu Projektu, najpóźniej do dnia 01.03.2021 roku, Uczestnik
zobowiązany jest do przesłania na adres mailowy : 1klasa@ceo.org.pl z tytułem maila

“Czytam sobie. Pierwsza klasa - relacja”, relacji z realizacji Projektu (dalej
„Sprawozdanie”) zawierającego co najmniej następujące elementy:
a.
krótki opis przeprowadzonych działań, uwzględniający wykorzystane materiały
własne i otrzymane przez Uczestnika w ramach Programu,
b.
1-2 zdjęcia dokumentujące przeprowadzone działania,

4.

Uczestnik ponadto wyrazi zgodę, aby Sprawozdanie było wykorzystywane w
celach dydaktycznych, sprawozdawczych do sponsorów i statystycznych przez
Organizatora i CEO.
5.Po zrealizowaniu Projektu i wysłaniu Sprawozdania Uczestnicy otrzymują dostęp do
wygenerowania elektronicznych zaświadczeń imiennych o udziale w Programie.

§4
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1.
Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi, jak również udostępniane przez
Organizatora lub CEO w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki,
filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna
oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są
chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które
przysługują Organizatorowi i CEO.
2.
Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora i CEO w związku z
Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w
celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle
pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright HarperCollins & Centrum
Edukacji Obywatelskiej . Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub
rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych,
wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora i CEO.
3.
W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje
Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez
Organizatora lub CEO na Materiałach.
4.
Z chwilą przekazania przez Uczestnika, w ramach Programu jakichkolwiek
utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć,
grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik
udziela Organizatorowi i CEO (każdemu z tych podmiotów odrębnie) nieodpłatnej,
niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów /
przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji
w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako
utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub
fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie
wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa
autorskiego, a w szczególności następujących:
a.
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy
bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
b.
w
zakresie
obrotu
oryginałem
albo
egzemplarzami,
na
których
utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu,
najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
c.
w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w
sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie,
odtworzenie
oraz
nadawanie
i
reemitowanie
(drogą
przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).
5.
Licencja obejmuje także:
a. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na
rozporządzanie i korzystanie z opracowań;

b.

zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu
wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
c. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do
utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;
6. Uczestnik oświadcza, że:
a. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw
pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra
osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
b. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych
utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób
trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych,
administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód
prawnych do udzielenia Organizatorowi i CEO Licencji w zakresie określonym w Umowie.
Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością
powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku
gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać
cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w
formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 6
lit. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu
wyjaśnienia.
8.
Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do
utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby
trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką
osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.
9.
Organizator i CEO w ramach Programu wykonają następujące czynności:
a.
Opracują materiały pomocnicze do realizacji Programu - publikowane na stronie
internetowej […] - scenariusze lekcji w oparciu o serię książek „Czytam sobie”, poradnik,
materiały do pracy on-line.
b.
Wyślą na adres szkoły podany przez Uczestników materiały dla Uczestnika,
uczniów i rodziców.
(i)
Uczniowie otrzymają: każdy uczeń jedną książkę z serii „Czytam sobie”, koło
Zabaw Młodych Czytelników - do zaaranżowania w przestrzeni klasy, karty
czytelnika, zakładki do książek, plany lekcji, magnesy, dyplomy
(ii)
Uczestnik otrzyma: certyfikat udziału w Programie, zestaw książek z serii
„Czytam sobie”, zawieszkę na drzwi sali lekcyjnej dla swojej klasy.
(iii)
Rodzice otrzymają poradnik: “Jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą
u swoich dzieci”.
c.
Zapewnią prowadzenie stron internetowych projektu www.czytamsobie.pl,
1klasa.edu.pl/czytamsobie.
d.
Dokonają redakcji newslettera wysyłanego do Uczestników Programu.
e.
Doprowadzą do organizacji dwóch webinarów czytelniczych dla Uczestników.
f.
Zorganizują panel poświęcony Programowi podczas ogólnopolskiej konferencji
programu Nauczyciel/ka I klasa organizowanej w październiku w Warszawie (lub on-line).
g.
Przeprowadzą promocję Programu w mediach i u partnerów.
h.
Dokonają
archiwizacji
wysyłanych
przez
Uczestników
materiałów
i
wykorzystywanie w publikacjach
edukacyjnych, na stronie, blogu programu
Nauczyciel/ka I klasa czy grupie na Facebooku Szkoła Ucząca się - Nauczyciel/ka I klasa.
i.
Przygotują i przekażą
po zakończeniu Programu strony do wygenerowania
zaświadczeń dla Uczestników Programu.
§6
INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

1.Niniejsza informacja dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych w związku z
Programem. „Dane osobowe” oznaczają wszystkie dotyczące Uczestnika informacje w
postaci identyfikującej lub umożliwiającej identyfikację tożsamości Uczestnika.
2. Decyzja o przystąpieniu do Programu i podaniu danych osobowych jest dobrowolna,
jednakże niepodanie danych lub podanie danych nieprawdziwych albo niekompletnych
może uniemożliwić lub utrudnić udział w Programie.
3. Zgodnie z art. 13 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, dalej RODO) podaje się
do wiadomości Uczestników Programu, iż administratorem przekazanych danych
osobowych jest Organizator.
4. Dane kontaktowe w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
adres pocztowy
HarperCollins Polska Sp. z o.o.
ul. Starościńska 1B lok. 24-25,
02-516 Warszawa
adres mailowy
Shirley.Komosa@harpercollins.com
5. Podane dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z uczestnictwem w
Programie (w tym: zgłoszenie uczestnictwa w Programie, przekazaniem materiałów
używanych w ramach Programu, publikacja informacji dotyczących Uczestników Akcji i
ich osiągnięć, w tym Sprawozdań).
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest:
a. zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO),
b. niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1c) RODO).
7. Dane osobowe mogą być przekazywane (ujawnienie danych osobowych) odbiorcom
danych na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą być powierzane do
przetwarzania na mocy art. 28 RODO (Organizator jako administrator danych osobowych
powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym na mocy art. 28
RODO, w tym - CEO). W szczególności dane osobowe mogą być udostępniane:
a.
jednostkom zależnym i stowarzyszonym z grupy HarperCollins; aktualna lista tych
jednostek jest dostępna pod adresem: http://newscorp.com/about/our-businesses/;
b.
usługodawcom w Polsce i innych krajach świadczącym usługi w imieniu
HarperCollins.
Wymagamy od naszych usługodawców ochrony poufności i bezpieczeństwa danych
osobowych oraz zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w toku
świadczenia usług w naszym imieniu, i zgodnie z obowiązującym prawem. Usługodawcy
są upoważnieni do wykorzystywania i udostępniania danych osobowych wyłącznie w
zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub
spełnienia wymogów prawnych.
Ponadto możemy ujawnić informacje dotyczące Uczetnika :
a.
jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa lub proces prawny,
b.
organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym,
c.
w przypadku gdy jesteśmy przekonani, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe,
aby zapobiec fizycznej szkodzie lub finansowej stracie bądź w związku z dochodzeniem
dotyczącym potencjalnej lub faktycznej nieuczciwej czy nielegalnej działalności.
8. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania
danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć
się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.
9. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a.
w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę - do
momentu jej wycofania, przy czym brak lub wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem
możliwości wzięcia udziału w Programie,

b.
w przypadku niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze – przez czas w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (minimum przez
okres 6 lat od daty zakończenia Programu).
10. Informujemy, że stosujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia
zaprojektowane tak, aby chronić posiadane przez nas dane osobowe przed
przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą, zmianą,
dostępem, ujawnieniem bądź wykorzystaniem. Podejmujemy uzasadnione wysiłki, aby
zagwarantować poziom zabezpieczeń właściwy dla ryzyka przetwarzania, biorąc pod
uwagę koszty wdrożenia i charakter procesu przetwarzania danych osobowych.
11. Informujemy Uczestników o prawie do żądania od administratora danych dostępu do
danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
12. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie,
www.uodo.gov.pl.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy
przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora Programu: 1klasa@ceo.org.pl lub
na
adres
pocztowy
CEO,
ul.
Noakowskiego
10,
00-666
Warszawa
z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Czytam sobie. Pierwsza klasa!”.
2.
Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie
powiadomienia Uczestników poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem
poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w Regulaminie na stronie
internetowej Programu.
3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
-------------------------------------------------------------------------------------

