REGULAMIN AKCJI KONKURSOWEJ
„GDZIE SĄ NASZE PATRONKI”
Zgodnie z paragrafem 1 pkt. 5 regulaminu Akcji „Gdzie są nasze Patronki” organizator
postanowił przedłużyć okres zbierania zgłoszeń do Akcji na dalszy czas oznaczony, to jest do
15 listopada 2021 r., z poniższymi zastrzeżeniami:
1. Celem ochrony praw nabytych przez uczestników Akcji, którzy dokonali zgłoszeń
w początkowo określonym terminie, ocena dokonanych przez nich zgłoszeń
i przedstawienie Fundatorowi rekomendacji odnośnie przyznania grantów, zostaną
dokonane w terminie wynikającym z paragrafu 1 pkt. 5 i 6 regulaminu w pierwotnym
brzmieniu, to jest do 30 czerwca 2021 r.
2. W dalszym przebiegu Akcji, to jest wobec zgłoszeń dokonanych po 15 czerwca 2021 r. do
15 listopada 2021 r., liczba grantów w Akcji zostanie pomniejszona o liczbę grantów
przyznanych zgłoszeniom dokonanym do 15 czerwca 2021 r.

§1 Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem akcji konkursowej „Gdzie są nasze Patronki” (dalej Akcja) jest Webola Huge
Idea sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000319765.

2.

Akcja jest organizowana na zlecenie BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą ul. Marcina
Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000011571, który jest Fundatorem grantów.

3.

Uczestnikiem Akcji może być podmiot prowadzący na terenie Rzeczpospolitej szkołę
podstawową lub ponadpodstawową, publiczną lub niepubliczną w rozumieniu przepisów
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i aktów wykonawczych.

4.

Regulamin Akcji dostępny jest pod linkiem zawartym na stronie internetowej
www.patronki.pl oraz w siedzibie Organizatora.

5.

Akcja rozpoczyna się w dniu 8 marca 2021 r. Okres zbierania zgłoszeń do Akcji trwa do 15
czerwca 2021 r. Organizator może postanowić o przedłużeniu okresu zbierania zgłoszeń
do Akcji na dalszy czas oznaczony, w takim wypadku informacja zostanie umieszczona na
stronie internetowej www.patronki.pl. W każdym razie Akcja będzie trwać nie dłużej niż do
31 grudnia 2021 r.

6.

W terminie 15 dni od zakończenia okresu zbierania zgłoszeń Organizator dokona
w ramach Akcji oceny zgłoszeń i przedstawi Fundatorowi rekomendacje odnośnie
przyznania grantów, ewentualnie przyznania grantów pod warunkiem uzupełnienia

zgłoszenia o określone dokumenty w określonym terminie. Grant zostanie przyznany przez
Fundatora na podstawie umowy darowizny celowej z przeznaczeniem na cele edukacyjne,
precyzujące okoliczności ujęte w niniejszym Regulaminie i zadeklarowane przez Uczestnika
(darowizna z poleceniem). Grant zostanie wypłacony w terminie 15 dni od zawarcia takiej
umowy.
7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.

§2 Udział w Akcji
W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik powinien:
1.

przeprowadzić w szkole konsultacje wśród uczniów, nauczycieli i rodziców na temat
możliwych patronek szkoły, korzystając w razie potrzeby z materiałów udostępnianych
przez Organizatora,

2.

wysłać zgłoszenie rejestracyjne do Akcji za pośrednictwem strony www.patronki.pl przez
osoby do tego uprawnione (np. dyrekcja szkoły, podmiot założycielski) oraz opisać:
a.

dlaczego szkoła wybiera określoną patronkę,

b.

jak szkoła zamierza upamiętnić/wypromować wybraną patronkę w swoich
działaniach
w ramach społeczności szkolnej i społeczności lokalnej, oraz

c.

w jaki sposób szkoła chciałaby wykorzystać ewentualnie otrzymany grant
na upamiętnienie lub promowanie wybranej patronki,

3.

przeprowadzić kompletną procedurę wyboru i nadania szkole imienia patronki zgodnie
z właściwymi procedurami i przepisami prawa,

4.

w momencie wysyłania zgłoszenia, a w uzasadnionych wypadkach gdy opóźnienie dotyczy
działań organówa. i instytucji innych niż Uczestnik i po sygnalizacji przez Uczestnika
Organizatorowi w zgłoszeniu – po dokonaniu zgłoszenia, ale nie później niż do
15 listopada 2021 r. wysłać do Organizatora Akcji na adres email kontakt@patronki.pl
dokumenty potwierdzające przeprowadzenie procedury nadania szkole imienia patronki
(w tym uchwałę rady szkoły, dokumenty potwierdzające status szkoły, uchwałę lub decyzję
właściwych organów lub podmiotów w sprawie nadania imienia patronki szkole),

5.

opcjonalnie przeprowadzić uroczystość nadania imienia patronki, przesłać Organizatorowi
materiał filmowy lub zdjęciowy z tego wydarzenia, a także zgromadzić zezwolenia
pozwalające Fundatorowi na prezentację Uczestnika, wyboru patronki i uroczystości
nadania imienia na stronie akcji www.patronki.pl – w zakresie opisanym w §5 Regulaminu.
Spełnienie tego wymogu nie będzie miało wpływu na przyznanie grantu.

W zgłoszeniach rejestracyjnych do Akcji mogą być uwzględniane wyłącznie szkoły, które przed
dniem 1 stycznia 2021 r. nie prowadziły procedury wyboru i nadania szkole imienia patronki.

§3 Granty i ich przyznanie
1. W Akcji przewidziane jest do 20 (dwudziestu) grantóa.w pieniężnych każdy w wysokości
15 000 (piętnastu tysięcy) złotych brutto przeznaczonych na cele edukacyjne lub
wyposażenie szkoły związane z upamiętnieniem i promowaniem osiągnięć patronki.
2. Na potrzeby przeprowadzenia Akcji, Organizator powołuje Komisję, w skład której wejdą
osoby z ramienia Organizatora i Fundatora, do której zadań będzie należało:
a. ocena zgłoszeń,
b. wymiana informacji z Uczestnikami,
c. dokonanie uzgodnień co do sposobu dokumentacji uroczystości nadania szkole
imienia.
3. Po dokonaniu oceny zgłoszeń Komisja w imieniu Organizatora przedstawi Fundatorowi
rekomendację przyznania grantu nie więcej niż 20 Uczestnikom kierując się kryteriami:
a. kreatywności i oryginalności oraz
b. zalet edukacyjno-wychowawczych planowanej formy upamiętnienia osoby Patronki
w działalności szkoły.
4. Przyznanie grantu nastąpi poprzez podpisanie z Uczestnikiem przez Fundatora umowy
darowizny z poleceniem. Warunkiem przyznania grantu jest zakończenie procedury
wyboru i nadania szkole imienia patronki zgodnie z właściwymi procedurami i przepisami
prawa oraz przedstawienie Fundatorowi kompletu dokumentów potwierdzających
nadanie szkole imienia. Przyznanie grantu powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2021 r.
5. Wiadomości o rekomendacji przyznania grantu zostaną przekazane bezpośrednio
Uczestnikom. Aktualna lista Uczestników Akcji, którzy nadają szkole imię patronki może
być publikowana na stronie www.patronki.pl.

§4 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się w imieniu Uczestników oraz
reprezentujących Uczestników jest Fundator, BNP Paribas Bank Polska S.A.
z siedzibą ul. Marcina Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000011571. Administrator powierza przetwarzanie
danych Organizatorowi, Webola Huge Idea sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą
w Warszawie przy ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000319765, REGON: 14168633000000.
2. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Akcji będą przetwarzane zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz polskimi przepisami.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora, którym jest wykonanie zobowiązań płynących z przeprowadzenia
Akcji, przyznanie i przekazanie grantów, rozpatrzenia reklamacji.
4. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym można się
skontaktować na adres iodo@bnpparibas.pl.
5. W związku z uczestnictwem w Akcji przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko,
adres, adres email, numer telefonu, osób wskazanych do kontaktu ze strony Uczestnika
oraz osób reprezentujących Uczestnika w związku z udziałem w Akcji oraz udzieleniem
grantu.
6. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. uczestnictwa w Akcji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO),
b. wyłonienia oraz ogłoszenia podmiotów, którym mają zostać przyznane granty oraz
zawarcia umów darowizny z poleceniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c. obsługi spraw podatkowych (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności podstawą
jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze art. 6 ust. 1 lit c RODO).
7. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich
przetwarzania. W przypadku roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane do momentu
przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z Kodeksu cywilnego lub przepisów
podatkowych. Po upływie tych terminów dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.
8. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści ich danych, ich
sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do
innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku
potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt e-mail na adres:
iodo@bnpparibas.pl. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa
w Akcji.

§5 Prawa Fundatora do prezentacji Uczestnika, wyboru patronki
i uroczystości nadania imienia
1. Uczestnik Akcji przed ostateczną decyzją Fundatora o przyznaniu grantu uzgodni
z Fundatorem zakres ewentualnego utrwalenia prezentacji Uczestnika, wyboru patronki
i uroczystości nadania imienia oraz zdobędzie stosowne upoważnienia do wykorzystania
przez Fundatora wizerunku uczestników tych wydarzeń oraz utworów i artystycznych
wykonań wykonanych podczas tych wydarzeń.
2. Upoważnienia, jeśli zostaną udzielone, będą obejmować nieograniczone czasowo
i terytorialnie niewyłączne prawo prezentowania utrwalenia wydarzeń wskazanych w ust.
1 poprzez publiczne udostępnienie na stronie www.patronki.pl w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

