
REGULAMIN KONKURSU

Wyzwanie - Programowanie

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) określa zasady i warunki, na jakich

odbywa się konkurs pod nazwą: “Wyzwanie - Programowanie” (dalej

„Konkurs”).

2. Organizatorem 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. Sponsorem nagród oraz Współorganizatorem Konkursu jest firma Heroo S.A. z

siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (KRS:

0000836753, NIP: 5252820308, Regon: 385909551).

4. Drugim Sponsorem nagród jest spółka Realme z główną siedzibą w Shenzhen

w Chinach (dalej “Sponsor”)

5. Celem Konkursu jest:

● rozbudzenie zainteresowań informatycznych wśród młodzieży,

● popularyzacja programowania,

● popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z

portali internetowych,

● wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego

korzystania z Sieci.

6. Przedmiotem Konkursu jest rozwiązanie zadań konkursowych z zakresu

programowania (dalej "Zadania").

7. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje treść Regulaminu wraz z

załącznikami. (dalej “Uczestnik”).

Regulamin Konkursu
Wyzwanie - Programowanie



8. 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).

§ 2 ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6-11 lat.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne zarejestrowanie się, co

rozumie się przez:

● wypełnienie przez Rodzica lub Opiekuna prawnego formularza w

aplikacji PixBlocks,

● potwierdzenie udziału dziecka w konkursie, poprzez kliknięcie przycisku

POTWIERDŹ w wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres

Rodzica lub Opiekuna Prawnego po wypełnieniu formularza

zgłoszeniowego - brak potwierdzenia wyklucza dziecko z możliwości

zdobycia nagrody.

4. 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:

(1) Zgody marketingowej (w zakresie i na warunkach wskazanych w

załączniku do Regulaminu konkursu) – zgoda wyrażana w imieniu

Uczestnika;

(2) Zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, zgodnie z

załącznikiem Regulaminu Konkursu „OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla
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osoby biorącej udział w Konkursie” – zgoda wyrażana w imieniu

Uczestnika;

(3) Zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem

Regulaminu Konkursu „OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla

przedstawiciela ustawowego osoby biorącej udział w Konkursie” –

zgoda w imieniu własnym;

(4) Zgody marketingowej (w zakresie i na warunkach wskazanych w

załączniku do Regulaminu konkursu) – zgoda wyrażana we własnym

imieniu;

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 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 się z przedstawicielem ustawowym.

Skan podpisanego oświadczenia należy wysłać na adres mailowy

info@pixblocks.com

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie dostępu do aplikacji PixBlocks

oraz rejestracja w aplikacji PixBlocks dostępnej na stronie internetowej:

www.PixBlocks.com/pobierz

6. Uczestnik oraz jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na otrzymywanie

od Organizatorów 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 Organizatorów i

Sponsora.

7. Organizatorzy będą przyjmować wyłącznie zgłoszenia indywidualne.
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8. Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu jest uznane za zaakceptowane w

momencie otrzymania wiadomości zwrotnej potwierdzającej zakwalifikowanie

do udziału w Konkursie, wysłanej przez PixBlocks na wskazany w formularzu

adres e-mail przedstawiciela ustawowego.

9. PixBlocks Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu

w przypadku braku przestrzegania Regulaminu lub/i bezwzględnie

obowiązujących przepisów prawa.

10.Uczestnicy biorący udział w Konkursie zobowiązują się:

a) w trakcie Konkursu przestrzegać przepisów prawa powszechnie

obowiązującego oraz Regulaminu;

b) rozwiązać zadania wyłącznie samodzielnie;

c) nie pomagać w jakikolwiek sposób innym Uczestnikom w

rozwiązywaniu zadań konkursowych;

d) wyjaśnić sposób rozwiązania zadań, w przypadku powzięcia przez

PixBlocks wątpliwości co do jego samodzielnego rozwiązania przez

Uczestnika.

11. Uczestnik, w każdym momencie, ma prawo do rezygnacji z udziału w

Konkursie.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs składa się z 4 tur i wielkiego finału.

2. Każdy tura i wielki finał Konkursu składa się z 10 zadań programistycznych,

które zostaną udostępnione za pośrednictwem aplikacji PixBlocks.

3. W turach 1-4 zostaną wyłonieni i nagrodzeni laureaci trzech pierwszych

miejsc:

● miejsce 1-3 - Smartfon REALME C11 3/32GB.

4. 50 pierwszych osób z tur 1-4 otrzyma nagrodę w postaci pakietu startowego

Heroo Mobile - Pakiet Pomocny na 6 miesiące za darmo, 19 ZŁ/ Miesięcznie po

zakończeniu okresu nagrody, 120 minut lub 120 SMS, 4GB internetu.
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5. W wielkim finale zostanie wyłoniony i nagrodzony laureat pierwszego miejsca:

● Lenovo IdeaPad Gaming / 16GB RAM / GeForce GTX 1650Ti + AMD

Radeon™ Graphics

6. Harmonogram rozpoczęcia etapów:

● finał 1 tury Konkursu rozpocznie się 17 kwietnia 2021 roku o godzinie

12:00 i zakończy się tego samego dnia o godzinie 16:00. Ogłoszenie

wyników nastąpi 20 kwietnia o godzinie 16:00.

● finał 2 tury Konkursu rozpocznie się 24 kwietnia 2021 roku o godzinie

12:00 i zakończy się tego samego dnia o godzinie 16:00. Ogłoszenie

wyników nastąpi 27 kwietnia o godzinie 16:00.

● finał 3 tury Konkursu rozpocznie się 8 maja 2021 roku o godzinie 12:00

i zakończy się tego samego dnia o godzinie 16:00. Ogłoszenie wyników

nastąpi 11 maja o godzinie 16:00.

● finał 4 tury Konkursu rozpocznie się 15 maja 2021 roku o godzinie

12:00 i zakończy się tego samego dnia o godzinie 16:00. Ogłoszenie

wyników nastąpi 18 maja o godzinie 16:00.

● wielki finał Konkursu rozpocznie się 22 maja 2021 roku o godzinie

12:00 i zakończy się tego samego dnia o godzinie 16:00. Ogłoszenie

wyników nastąpi 25 maja o godzinie 16:00

7. Wyniki każdej tury oraz wielkiego finału zostaną opublikowane na stronie

https://pixblocks.com/konkurs/wyzwanie-programowanie/ oraz na Facebooku

pod adresem www.facebook.com/PixBlocks

8. Dwustu najlepszych Uczestników Konkursu z tur 1-4, zostanie

zakwalifikowanych do wielkiego finału.

9. W każdej turze i w wielkim finale Konkursu, Organizator jako kryterium oceny

przyjmuje ilość poprawnie rozwiązanych zadań i łączny czas.

10.Jeśli dwóch lub więcej uczestników rozwiąże poprawnie taką samą ilość zadań,

o zwycięstwie zadecyduje łączny czas w jakim zadania zostały rozwiązane.

Czas będzie liczony od momentu udostępnienia przez PixBlocks zadań do

momentu zakończenia ich rozwiązywania przez Uczestnika lub do momentu
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11.zakończenia tego etapu. Zaprzestanie rozwiązywania zadań w trakcie i

ponowne rozpoczęcie ich rozwiązywania nie zatrzymuje pomiaru czasu.

12.Laureaci trzech pierwszych miejsc z każdej tury Konkursu, mogą brać udział w

kolejnych turach, jednak bez możliwości zdobycia nagród głównych. (Nie

dotyczy wielkiego finału)

13.Rodzic / Opiekun prawny zgłasza Uczestnika do Konkursu przez formularz,

który umieszczony jest w aplikacji PixBlocks.

14.Formularz składa się z następujących danych:

● Imię opiekuna prawnego,

● Nazwisko opiekuna prawnego,

● Miejsce zamieszkania - ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,

miejscowość.

● Adres e-mail Opiekuna prawnego,

● Numer telefonu Opiekuna prawnego,

● Imię uczestnika,

● Nazwisko uczestnika,

● Rok urodzenia uczestnika,

● Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu „Wyzwanie -

Programowanie”

15. Rejestracja do Konkursu rozpocznie się 31 marca.

16.Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić najpóźniej 24 godziny przed

rozpoczęciem danego etapu:

● dla etapu I - do dnia 16.04.2021, do godziny 23:59,

● dla etapu II - do dnia 23.04.2021, do godziny 23:59,

● dla etapu III, do dnia 07.05.2021, do godziny 23:59,

● dla etapu IV, do dnia 14.05.2021, do godziny 23:59.

17. 5 000 poprawnie zgłoszonych Uczestników, otrzyma od Heroo S.A 3

miesięczny darmowy starter Heroo Mobile (Darmowy Pakiet Pomocny na 3

miesiące, 19 zł / miesięcznie po zakończeniu okresu nagrody, 120 minut lub

120 SMS 4GB internetu)
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18.Wymogiem otrzymania startera jest wypełnienie przez Rodzica/ Opiekuna

dodatkowego, opcjonalnego formularza, który zostanie udostępniony mailowo

po realizacji wszystkich tur konkursu.

19.Dodatkowy, opcjonalny formularz składa się z danych niezbędnych do wysyłki

startera:

● Imię i nazwisko

● Ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

● Telefon

20.Rodzic/ Opiekun prawny ponosi koszt wysyłki startera Heroo Mobile w kwocie

19,99 zł.

21.Za wysyłke starterów promocyjnych odpowiedzialny jest Heroo S.A.

22.Nagrody konkursowe wysyłane są za pośrednictwem kuriera.

23.Nagrody konkursowe wysyłane są na adres, który został podany w formularzu

zgłoszeniowym.

24.Nagrody zostaną wysłane na koszt Spółki PixBlocks do 21 dni roboczych od

ogłoszenia wyników.

25.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość

danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród,

z przyczyny leżących po stronie Uczestnika lub jego Rodzica / Opiekuna

prawnego w szczególności, jeśli jego Rodzic / Opiekun prawny nie podał

prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub

nieaktualne

26.Organizatorzy nie przewidują możliwości składania odwołań od wyników

Konkursu.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.
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2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

Zmiana wchodzi w życie w dniu opublikowania zmienionego Regulaminu na

https://pixblocks.com/konkurs/wyzwanie-programowanie/

3. Organizatorzy zastrzegają, że zmiana daty Konkursu może ulec zmianie z

przyczyn niezależnych od Organizatorów. Z tych samych powodów Konkurs

może zostać odwołany lub przerwany. Organizatorzy nie ponoszą

odpowiedzialności za szkody wynikające z odwołania, przerwania lub zmiany

daty Wydarzenia.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu,

przedstawiciel ustawowy Uczestnika winien zgłaszać do PixBlocks Sp. z o.o.,

w formie wiadomości e-mail na adres info@pixblocks.com w czasie trwania

poszczególnego etapu Konkursu, jednak nie później niż w terminie 5 (pięciu)

dni od dnia wydania nagród.

5. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków

prawnych.

6. Reklamacja w formie wiadomości e-mail, powinna zawierać tytuł “Reklamacja

dotycząca przebiegu konkursu “Wyzwanie - Programowanie”, a w samej treści

wiadomości należy podać imię, nazwisko i numer telefonu osoby

upoważnionej do reprezentowania Uczestnika, etap konkursu oraz dokładny

opis i uzasadnienie reklamacji.

7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości e-

mail do przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu.

8. Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy.

Obowiązek informacyjny stanowi Załącznik do Regulaminu. Zasady

przetwarzania i ochrony danych osobowych w przypadku zgłaszania udziału

w Konkursie została zamieszczona w Polityce Prywatności Aplikacji PixBlocks,

dostępnej pod adresem

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

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika oraz

przedstawiciela ustawowego Uczestnika stanowią załączniki do Regulaminu.
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9. Wszelkie naruszenia Regulaminu, w szczególności podanie nieprawdziwych

danych osobowych lub naruszenie przepisów obowiązującego prawa

upoważnia PixBlocks Sp. z o.o. do wykluczenia Uczestnika z udziału w

Konkursie.
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Zgody marketingowe:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PixBlocks Sp. z o. z siedzibą w Poznaniu, adres:

ul. Gromadzka 12, 61-655 Poznań (KRS: 0000807836, NIP: 9721304226,

REGON:384602230) oraz od HEROO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa (NIP

5252820308, REGON 385909551), 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 Organizatorów rozumieniu

Regulaminu.
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POUCZENIE: Oświadczenie podpisuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika. Skan oświadczenia załączany jest w ramach

zgłoszenia do Konkursu „Wyzwanie - Programowanie” na adres info@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 „Wyzwanie - Programowanie”)

Działając jako rodzic/opiekun prawny _____________________ (dalej jako: „Dziecko”), wyrażam zgodę na udział Dziecka w

konkursie pod nazwą: „Wyzwanie - Programowanie” (dalej „Konkurs”) organizowanym przez PixBlocks Sp. z o.o. z siedzibą w

Poznaniu, ul. Gromadzka 12,61-655 Poznań oraz HEROO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rondo

Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, (dalej “Organizatorzy”) za pośrednictwem aplikacji PixBlocks.

Jednocześnie:

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

b) wyrażam zgodę na wyrażenie przez Dziecko zgody na otrzymywanie od PixBlocks Sp. z o. z siedzibą w Poznaniu,

adres: ul. Gromadzka 12,61-655 Poznań (KRS: 0000807836, NIP: 9721304226, REGON:384602230) oraz od

HEROO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124

Warszawa (NIP 5252820308, REGON 385909551), 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 Organizatorów;

c) 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”;

d) wyrażam zgodę na otrzymywanie od PixBlocks Sp. z o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Gromadzka 12,61-655

Poznań (KRS: 0000807836, NIP: 9721304226, REGON:384602230) oraz od HEROO Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie, adres: ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa (NIP 5252820308, REGON

385909551), 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 Organizatorów w rozumieniu Regulaminu;

e) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z załącznikiem Regulaminu Konkursu

„OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla przedstawiciela ustawowego osoby biorącej udział w Konkursie”.

_____________________________________

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) informujemy, że:

1, Administrator
Pani/Pana
danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Heroo S.A z
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rondo ONZ 1, 00-124
Warszawa, KRS: 0000836753, NIP: 5252820308, Regon:
385909551 (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 za pośrednictwem adresu
e-mail: kontakt@heroo.pl lub pod adresem siedziby wskazanym
w pkt 1. powyżej.

3. Zakres Pani/Pana danych
osobowych
przetwarzanych przez
Spółkę

Imię i nazwisko, adres e-mail, rok urodzenia.

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
“Wyzwanie - Programowanie”
w terminie 29.03 - 14.05.2021 do godz. 23:59 (podstawa 6 ust.
1 lit. a RODO);
2. przeprowadzenie Konkursu „Wyzwanie - Programowanie
” w terminie 17.04 - 22.05.2021 r. oraz wyłonienia zwycięzców
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. rozpoznania ewentualnych reklamacji zgłoszonych w związku
z przebiegiem Konkursu “Wyzwanie - Programowanie”
4. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
5. otrzymywania informacji o bieżącej działalności PixBlocks i
Heroo. S.A, w tym informacji marketingowych (podstawa art. 6
ust. 1 lit. a) RODO);

Regulamin Konkursu
Wyzwanie - Programowanie

mailto:kontakt@heroo.pl


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

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające państwa dane osobowe, w

szczególności: nasi agenci, podmioty uczestniczące w
sprzedaży, nasi partnerzy, podmioty świadczące na
naszą rzecz usługi doradcze, prawne, księgowe,
rachunkowe, nasi pracownicy;

b) inni administratorzy danych osobowych, w
szczególności: podmioty prowadzące działalność
płatniczą, podmioty prowadzące działalność w zakresie
dostarczenia przesyłek, kancelarie współpracujące.

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
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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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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) informujemy, że:

1, Administrator
Pani/Pana
danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Heroo S.A z
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rondo ONZ 1, 00-124
Warszawa, KRS: 0000836753, NIP: 5252820308, Regon:
385909551 (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 za pośrednictwem adresu
e-mail: kontakt@heroo.pl lub pod adresem siedziby wskazanym
w pkt 1. powyżej.

3. Zakres Pani/Pana danych
osobowych
przetwarzanych przez
Spółkę

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, miejsce
zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego, adres e-mail
rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu.

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 „Wyzwanie - Programowanie” w terminie 29.03
-14.05.2021 do godz. 23:59. (podstawa 6 ust. 1 lit. a RODO);
2. przeprowadzenie Konkursu “Wyzwanie - Programowanie
„ w terminie 17.04 - 22.05.2021 (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).
3. rozpoznania ewentualnych reklamacji zgłoszonych w związku
z przebiegiem Konkursu „Wyzwanie - Programowanie”
4. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
5. otrzymywania informacji o bieżącej działalności PixBlocks i
Heroo S.A, w tym informacji marketingowych (podstawa art. 6
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ust. 1 lit. a) RODO);
6. prowadzenia statystyk udziału w Konkursie oraz w
poszczególnych sesjach (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
7. wysyłka nagród lub pakietów promocyjnych.

5. Kategorie odbiorców
Pani/Pana danych
osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające państwa dane osobowe, w

szczególności: nasi agenci, podmioty uczestniczące w
sprzedaży, nasi partnerzy, podmioty świadczące na
naszą rzecz usługi doradcze, prawne, księgowe,
rachunkowe, nasi pracownicy;

b) inni administratorzy danych osobowych, w
szczególności: podmioty prowadzące działalność
płatniczą, podmioty prowadzące działalność w zakresie
dostarczenia przesyłek, kancelarie współpracujące.

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

Ma Pani/Pan prawo otrzymania w ustrukturyzowanym
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
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osobowych 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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