REGULAMIN AKCJI
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REGULAMIN AKCJI WIELKA MAPA POLSKI
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Akcji Wielka Mapa
Polski (WMP), organizowanej przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Spółkę Akcyjną. W szczególności niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.

§ 1 Deﬁnicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. Dane – zbiór danych osobowych Uczestnika lub osoby reprezentującej Uczestnika, w szczególności podanych w formularzu zgłoszeniowym, które są przetwarzane przez Organizatora lub inny podmiot,
któremu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa.
Dane osobowe nauczyciela nie są przekazywane innym szkołom.
2. Uczestnik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3), który
przystąpił do Akcji, zgodnie z Regulaminem, w związku z prowadzoną
działalnością zawodową.
3. Formularz zgłoszeniowy – formularz, w którym Uczestnik zgłasza
zamiar przystąpienia do Akcji, akceptuje jego warunki, podaje niezbędne dane oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych. W Formularzu zgłoszeniowym Uczestnik może również
wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz w celu informowania
o produktach i usługach pozostałych podmiotów Grupy Wydawniczej WSiP (spółek należących do WSiP), a także podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym lub wydawniczym.
4. Materiały – materiały przekazane Uczestnikowi w ramach Akcji,
w tym materiały dydaktyczne oraz materiały edukacyjne np. ﬁlmy,
zdjęcia. Po przystąpieniu pierwszego nauczyciela (uczestnika) z danej
szkoły do akcji, szkoła otrzyma Wielką mapę Polski, z której korzystają
wszyscy uczestnicy z danej szkoły.
5. Opis Akcji Wielka mapa Polski – działania w ramach Akcji – publikacja materiałów edukacyjnych na temat Polski (w Klubie Nauczyciela na
uczę.pl oraz na facebooku) – ﬁlmów edukacyjnych, ciekawostek, zdjęć,
legend itp;
6. Organizator / WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP: 5272605292,
kapitał zakładowy: 40 736 880 zł (wpłacony w całości).
7. Akcja WMP – program pod nazwą Akcja WMP przygotowana i prowadzona przez WSiP, adresowana do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3).
7.1. Akcja polega na ogólnopolskiej wymianie pocztówkowej pomiędzy
szkołami;
7.2. Nauczyciele zgłaszają swój udział w akcji w terminie od 21 stycznia,
WSiP zbiera zgłoszenia i raz na tydzień „przyporządkowuje” uczestnikowi, który zgłosił się do udziału w akcji, adresy szkół, do których
powinny zostać wysłane kartki/ pocztówki.
8. Regulamin – niniejszy regulamin akcji WMP.

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Akcja WMP obowiązuje od 21 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
2. Uczestnictwo w Akcji i podanie związanych z nim Danych jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.
4. Akcja jest organizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 3 Przystąpienie do Akcji
1. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, uczący w klasach 1-3, przystępuje do Akcji w okresie 21.01-30.06.2019 r. Potwierdzeniem przystąpienia do Akcji jest podpisanie Formularza zgłoszeniowego.

2. Jako Uczestnik do Akcji może przystąpić wyłącznie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kl. 1-3, który wypełni Formularz zgłoszeniowy,
zaakceptuje Regulamin i przekaże podpisany Formularz zgłoszeniowy przedstawicielowi WSiP lub wypełni go na stronie www.wsip.pl/
wielka-mapa-Polski.
3. Przystąpienie do Akcji jest dobrowolne i nie wiąże się z jakąkolwiek
odpłatnością.
4. Przystąpienie do programu Akcji WMP nie ogranicza Uczestnika
w wyborze metod i środków nauczania, a w szczególności nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania do wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych czy ćwiczeniowych określonego wydawcy.
5. WSiP może informować Uczestnika o organizowanych seminariach,
sympozjach, konferencjach naukowych oraz innych wydarzeniach
związanych z edukacją i oświatą.
6. Uczestnik zobowiązuje się do używania przekazanych w ramach Akcji
materiałów we własnym zakresie, a w szczególności do powstrzymania się od udostępniania lub przekazywania tych materiałów osobom
trzecim oraz ich powielania w jakiejkolwiek formie w celu dalszego
rozpowszechniania.

§ 4 Przebieg Akcji
1. Informacje o Działaniach w ramach Akcji, w tym terminach obowiązywania poszczególnych Działań w ramach Akcji, będą przesyłane
Uczestnikowi za pomocą newslettera, jeśli Uczestnik wyrazi na to
zgodę.
2. Organizator Akcji w każdym czasie może dokonywać uaktualnień
Działań w ramach Akcji, w tym wprowadzać nowe oferty promocyjne
i handlowe.
3. Działania w ramach Akcji nie łączą się, jeśli wyraźnie tak nie postanowiono w przypadku danego Działania w ramach Akcji.
4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Działań w ramach Akcji na środki pieniężne lub inne Działania w ramach Akcji.
5. Działania w ramach Akcji mogą być przedmiotem praw autorskich
WSiP, ﬁrm współpracujących i innych podmiotów. Powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, do użytku Uczestnika.
W szczególności nie mogą być rozpowszechniane przez publikowanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody WSiP.
§ 5 Poufność i ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al.
Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl/wielka-mapa-Polski
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: wielkamapaPolski@wsip.
com.pl
• dzwoniąc na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555
2. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD), z którym można
się skontaktować:
• listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• organizacji akcji „Wielka Mapa Polski”. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby wyrażona poprzez przystąpienie
do akcji, wypełnienie formularza oraz akceptację Regulaminu,
• marketing produktów administratora danych realizowany elektronicznymi kanałami komunikacji. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest dobrowolna zgoda.
4. Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie

danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla
administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call
Center, dostawcy usług IT, agencje reklamowe, ﬁrmy realizujące
usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych
usług,
• wyznaczona w czasie trwania akcji szkoła, do której będą przekazane dane kontaktowe w celu realizacji akcji. Zakres przekazywanych danych:
a) nazwa i adres szkoły,
b) klasa.
5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia akcji, chyba, że osoba wyrazi dodatkową zgodę na realizację działań marketingowych.
6. Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest
dobrowolne.
7. Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy
o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
• prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia
przetwarzania,
• prawo wycofania zgody, jednak wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowane było na
podstawie zgody, zanim została wycofana,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania
od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Otrzymane od nas dane możesz przesłać innemu
administratorowi danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

§ 6 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Akcji należy składać drogą elektroniczną na
e-mail: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555,
(+48) 22 36 83 801, albo pisemnie na adres WSiP. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.
2. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku w powyższym terminie.

§ 7 Zakończenie Akcji i rezygnacja
1. Nauczyciel może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego Regulaminu Akcji lub podał nieprawdziwe dane w Formularzu zgłoszeniowym. Organizator zawiadamia nauczyciela pisemnie
o utracie statusu Uczestnika z podaniem przyczyny. Nauczyciel traci
status Uczestnika z dniem otrzymania zawiadomienia od Organizatora. Nie wyłącza to uprawnień do złożenia reklamacji.
2. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa
w Akcji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych.
Oświadczenie o rezygnacji może zostać złożone za pośrednictwem
poczty elektronicznej na e-mail: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801, albo pisemnie na adres
WSiP.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia, przedłużenia lub
zakończenia Akcji w każdym czasie, po uprzednim zawiadomieniu
na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem Akcji. Zawiadomienie zostanie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na e-mail wskazany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym.
§ 8 Odpowiedzialność Organizatora
Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w Formularzu zgłoszeniowym lub braku ich aktualizacji. Uczestnik ponosi
pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie z ważnych przyczyn.
2. Organizator zawiadamia Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie. Informację wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym.
3. Zmiana Regulaminu uprawnia Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Akcji. W takiej sytuacji Uczestnik powinien złożyć zawiadomienie o rezygnacji do Organizatora za pośrednictwem poczty
elektronicznej na e-mail: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie:
(+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801, albo pisemnie na adres WSiP.
4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 30 dni od dnia
wysłania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
5. Regulamin jest dostępny dla Uczestnika w siedzibie Organizatora.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 21 stycznia 2019 r.

