23.07.2018 Warszawa

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO „5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE”
§1
CELE PROGRAMU
1. Wzrost świadomości na temat znaczenia prawidłowego odżywiania w życiu człowieka wśród
uczniów klas II i III z polskich szkół podstawowych.
2. Wzrost wiedzy o warzywach i owocach, a także sokach, jako podstawie zbilansowanej diety wśród
uczniów klas II i III z polskich szkół podstawowych.
3. Wpływ na kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych uczniów wśród uczniów klas II i III z
polskich szkół podstawowych.
4. Budowanie wśród nauczycieli szkół podstawowych świadomości roli edukacji żywieniowej oraz
wspieranie ich w edukowaniu uczniów o zdrowym stylu życia poprzez dostarczenie ciekawych,
najwyższej jakości materiałów edukacyjnych i narzędzi do prowadzenia zajęć.
5. Wspieranie nauczycieli w edukowaniu uczniów o właściwym stylu życia poprzez dostarczenie
ciekawych, wysokiej jakości materiałów edukacyjnych i narzędzi do prowadzenia zajęć.
§2
DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
1. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu „5 porcji zdrowia w szkole”, określający zasady
prowadzenia Programu.
2. Organizator – Organizatorem Programu „5 porcji zdrowia w szkole” jest Michael Bridge
Communication Emilia Hahn z siedzibą w Warszawie, przy Al. Rzeczypospolitej 10/27, o numerze
identyfikacji podatkowej (NIP) 525 159 68 89, REGON: 141334708. Działający na zlecenie
Stowarzyszenia „Krajowa Unia Producentów Soków” z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka
36/340, 02-532 Warszawa, REGON 015725817, NIP: 5252298409, zarejestrowanym przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000205017.
3. Organizacja wdrażająca – Organizacją Wdrażającą Program „5 porcji zdrowia w szkole” jest PR Hub
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-661 Warszawa, ul. Wita Stwosza 20a lok. 6, wpisany do
rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 0000722813, NIP 521-38-16-797, REGON 36967941900000 o kapitale
zakładowym w wysokości 20 000 zł całkowicie opłaconym.
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4. Program – Program edukacyjny „5 porcji zdrowia w szkole”, do którego zapisy rozpoczną się
27.08.2018 roku, od godziny 00:01 oraz będą trwały do 31.10.2018 roku, do godziny 23:59.
5. Konkurs – Konkurs edukacyjny „5 porcji zdrowia w szkole”, którego regulamin stanowi załącznik
numer 1 do niniejszego regulaminu.
6. Szkoły – klasy II i III szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych), których siedziby znajdują
się na terenie całej Polski.
7. Przedstawiciel szkoły – nauczyciel lub dyrektor, który zgłasza Szkołę do udziału w Programie.
§3
ZASADY PROGRAMU
1. PRZEDMIOT PROGRAMU
Przedstawiciele szkół, lub inny wskazany przez Przedstawiciela szkoły, nauczyciel przeprowadzą 1 lekcję
na temat prawidłowego odżywiania oraz znaczenia warzyw, owoców, a także soków w codziennej diecie
według scenariusza lekcji przesłanego przez Organizację Wdrażającą drogą mailową na wskazane przez
Przedstawiciela Szkoły adresy mailowe.
2. ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU
a. Przedstawiciel Szkoły dokonuje zgłoszenia Szkoły do udziału w Programie poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej
Programu http://wszkole.5porcji.pl/formularz_zgloszeniowy/ lub podczas rozmowy
telefonicznej z konsultantem.
b. Zakwalifikowanie Szkoły do Programu zostanie potwierdzone drogą elektroniczną, na
wskazany przez Przedstawiciela Szkoły przy procesie rejestracji adres mailowy.
c. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez Przedstawiciela Szkoły
regulaminu Programu.
d. Przedstawiciel Szkoły zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym
regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają do udziału w
Programie.
e. Przedstawiciel Szkoły wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji
dotyczącej Programu.
f. Udział w Programie oraz materiały edukacyjne są całkowicie bezpłatne.
g. Przedstawicielowi Szkoły nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za udział w
Programie i prowadzenie zajęć edukacyjnych.
h. W ramach Programu Organizacja Wdrażająca i Organizator będą zbierać dane na temat
liczby zarejestrowanych Szkół. Dane te mogą być rozpowszechniane w całości lub częściach
przez Organizatora Programu i Organizację Wdrażającą oraz na potrzeby prowadzenia
komunikacji o Programie w mediach oraz wewnątrz firmy Organizatora i Organizacji
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Wdrażającej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego
medium.
3. REALIZACJA PROGRAMU
a. Program będzie trwać od 27 sierpnia 2018 roku, od godziny 00:01 do 30 listopada 2018
roku, do godziny 23:59 (możliwość realizacji zajęć lekcyjnych przez nauczycieli); zapisy do
Programu trwają natomiast do 31.10.2018 (pkt. 4, ppkt.1).
b. Po zgłoszeniu do Programu Szkoła otrzymuje drogą mailową bezpłatny komplet materiałów
edukacyjnych, które zapewnią przeprowadzenie lekcji, poświęconej zbilansowanemu
żywieniu, którego podstawą są warzywa i owoce, a także soki, według specjalnie
stworzonego przez metodyka scenariusza, w dopasowanej i atrakcyjnej dla uczniów formie.
c. Przedstawiciel Szkoły zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach
Programu na podstawie otrzymanych od Organizatora materiałów.
d. Przedstawiciel Szkoły zobowiązuje się przyjąć nieodpłatne materiały edukacyjne w formie
elektronicznej oraz wydrukować je i rozdystrybuować podczas przeprowadzanych lekcji
programowych.
e. Materiały edukacyjne przekazane Przedstawicielowi Szkoły nie mogą być zmieniane,
modyfikowane i są chronione prawem autorskim. Materiały nie mogą być wykorzystywane
w celach komercyjnych.
f. Po przeprowadzeniu zajęć, Szkoła w której przeprowadzono lekcję opisaną w pkt. b
powyżej, może dodatkowo wziąć udział w Konkursie. Regulamin Konkursu stanowić będzie
załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu.
4. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
1. Zapisy do udziału w Programie zakończą się 31.10.2018 o godzinie 23:59.
2. Realizacja programu dla uczniów przez nauczycieli (przeprowadzenie lekcji w szkołach) powinna
zakończyć się do 30.11.2018.
3. Szkoły, które przeprowadzą lekcję w oparciu o przesłane materiały edukacyjne, mają możliwość
wypełnienia na stronie www.wszkole.5porcji.pl ankiety podsumowującej Program.
§4
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym Konkursie w
celu i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia jest Koordynator, PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą
się w Warszawie przy ul. Wita Stwosza 20 A lok. 6 (02-661 Warszawa). Szczegółowe informacje o
sposobie przechowywania i przetwarzania danych w załączniku numer 1 niniejszej umowy.

§5

Program sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
Organizator Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków.
www.kups.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Programu dostępny jest na stronie www.wszkole.5porcji.pl oraz w siedzibie
Koordynatora.
2. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizacja Wdrażająca będzie informować na stronie
http://www.wszkole.5porcji.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
4. Wszelkie pytania i uwagi można kierować:

Agencja PR Hub:
Anna Zawistowska
anna.zawistowska@prhub.eu
tel. +48 533 337 960

5. Organizator i Organizacja Wdrażająca zastrzegają sobie prawo zmiany zasad realizacji Programu
lub jego odwołania w przypadku wystąpienia okoliczności od nich niezależnych.

Załącznik nr 1
Czym jest przetwarzanie danych osobowych?
Przez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy pewne operacje wykonywane na danych osobowych
w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje wykonywane
na danych osobowych jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, organizowanie czy
niszczenie.
Kto jest administratorem moich danych osobowych? Jak mogę się z nim skontaktować?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PR Hub Sp. z o.o., dalej: my. Nasza siedziba znajduje
się w Warszawie przy ul. Wita Stwosza 20A lok. 6 (02-661 Warszawa). Może Pan/Pani skontaktować się z
nami:
 listownie na adres: ul. Wita Stwosza 20A lok. 6, 02-661 Warszawa,
 elektronicznie na adres e-mail: anna.zawistowska@prhub.eu.
Jakie kategorie danych są przetwarzane?
Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach prowadzonej działalności, stanowią Pana/Pani dane
personalne (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu).
W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są moje dane osobowe?
Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy na potrzeby organizowanego przez nas konkursu „5 porcji
zdrowia w szkole”, którego celem jest wspierania nauczycieli w edukowaniu uczniów o właściwym stylu
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życia, w szczególności w zakresie budowania ich świadomości na temat znaczenia prawidłowego
odżywiania w życiu człowieka. Podstawą przetwarzania podanych nam danych osobowych jest prawnie
uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby kontaktować się z Panem/Panią jako przedstawicielem
zgłoszonej do konkursu szkoły/klasy.
Komu będą udostępniane moje dane osobowe?
Pana/Pani dane osobowe będą udostępnione wyłącznie trzem grupom podmiotów. Będą to przede
wszystkim:
 nasi pracownicy, którzy zajmują się realizacją konkursu i muszą mieć dostęp do Pana/Pani danych,
aby wywiązać się ze swoich obowiązków zawodowych,
 stale współpracujące z nami podmioty przetwarzające (obsługa informatyczna, hostingodawca
poczty elektronicznej itd.), z których usług korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania
podejmowanych przez nas działań,
 inni odbiorcy, którym przekazujemy dane osobowe jedynie w niezbędnym zakresie oraz w celach
zgodnych z organizowanym przez nas konkursem.
Czy moje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Zbierane przez nas dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
dalej: EOG. Mogą być one jednak przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Jeżeli
Pana/Pani dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy odpowiedni stopień zabezpieczeń danych
osobowych, w tym standardowe klauzule umowne lub Tarczę Prywatności w przypadku krajów, w
odniesieniu do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Więcej informacji na ten temat może Pan/Pani uzyskać, kontaktując się z nami na dane kontaktowe
podane powyższej.
Jak długo moje dane będą przechowywane? Czy mogę żądać zaprzestania dalszego przetwarzania moich
danych osobowych?
Podane nam dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu rozstrzygnięcia konkursu, chyba że –
dokonując zgłoszenia szkoły/klasy do programu „5 porcji zdrowia w szkole” – wyraził Pan/Pani zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celu informowania o przyszłych akcjach edukacyjnych,
których jesteśmy organizatorem.
Podane nam dane osobowe zostaną bezzwłocznie usunięte w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec
dalszego ich przetwarzania lub wycofania uczestnictwa w konkursie zgłoszonej przez Pana/Panią
szkoły/klasy.
Jakie prawa mi przysługują w związku z procesem przetwarzania moich danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem podanych nam danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące
uprawnienia:
 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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Informujemy, że skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu jest równoznaczne z rezygnacją z wzięcia
udziału Pana/Pani szkoły/klasy w konkursie, chyba że szkoła wskaże inną osobę kontaktową.
Może Pan/Pani skorzystać z powyższych uprawnień, kontaktując się z nami drogą listowną albo e-mailową
na adresy wskazane powyżej.
Jakie są konsekwencji braku podania moich danych osobowych?
Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia do
organizowanego przez nas konkursu. Konsekwencja braku podania danych osobowych jest niemożność
wzięcia w nim udziału.
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