REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO I KONKURSU
KIEROWANEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH
ORGANIZOWANEGO POD NAZWĄ „Gotuj się na zmiany”
(zwany dalej „Regulaminem”)

§1 Postanowienia Ogólne
Organizatorem Programu (dalej „Program”) jest Wavemaker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2B bud.
D, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000058177, NIP: 525-21-94-029,
kapitał zakładowy: 816.000,00 PLN (dalej: „Organizator”)
Program organizowany jest na zlecenie Nestlé Polska S. A. z siedzibą w Warszawie, (02-672), ul. Domaniewska 32,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166, NIP: 527-020-39-68, REGON:
010006420, kapitał zakładowy 48.378.300 zł w pełni opłacony (dalej: „Nestle”).
§2 Cel Programu
Program edukacyjny „Gotuj się na zmiany” (dalej: „Program’) ma na celu propagowanie wśród uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych dobrych nawyków związanych z prawidłowym odżywianiem.
§3 Uczestnicy Programu
1. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie organy lub podmioty prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne
szczebla podstawowego (klasy 6-8) i gimnazjalnego z całej Polski (zwane dalej: „Szkołami”).
2. Program trwa od 29 marca 2019 r. do 15 września 2019 r. (dalej: „Czas Trwania Programu”).
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§4 Zgłoszenie do Programu
Zgłoszenie
uczestnictwa
w
Programie
może
nastąpić
na
stronie
internetowej
www.gotujsienazmiany.pl (dalej: „Strona Programu” lub „Strona”).
Aby wziąć udział w Programie, osoba zgłaszająca Szkołę wypełnia formularz zgłoszeniowy do Programu
dostępny na Stronie Programu. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce „Strefa nauczyciela”.
Zgłaszając Szkołę do Programu osoba zgłaszająca Szkołę potwierdza (poprzez zaznaczenie odpowiedniego
pola na Stronie Programu), że jest uprawniona (został upoważniona) do dokonania zgłoszenia w imieniu
zgłaszanej Szkoły.
Po wypełnieniu formularza i akceptacji Regulaminu Programu, na adres e-mail podany przez osobę zgłaszającą
zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji do Programu oraz dane niezbędne do zalogowania się na konto
Szkoły w Programie. Jednocześnie (z zastrzeżeniem postanowień §5 ust. 4) na adres szkoły zostanie wysłany
Zestaw edukacyjny Programu „Gotuj się na zmiany”.
Zgłoszenia do Programu mogą być dokonywane przez cały Czas Trwania Programu.

§5 Zestawy edukacyjne
1. Każda Szkoła, która dokonała zgłoszenia do Programu, może zamówić na Stronie jeden zestaw materiałów
edukacyjnych Programu, z zastrzeżeniem poniższych ustępów niniejszego paragrafu.
2. Zestaw edukacyjny zostanie wysłany kurierem na adres Szkoły i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia
Szkoły do Programu.
3. Koszty wysyłki kurierem zestawów edukacyjnych pokrywa Nestle.

4. Zestawy edukacyjne będą dostępne do wyczerpania zapasów (Nestle przewidział wysłanie 1.500 sztuk
zestawów edukacyjnych, przy czym liczba ta może ulec zwiększeniu).Decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Zawartość zestawu edukacyjnego:
- Przewodnik po programie
- Zeszyt z konspektami 5 lekcji
- 5 plakatów edukacyjnych
- 20 plansz edukacyjnych
- Dyplom dla nauczyciela
- Ulotki dla rodziców (30 sztuk)
- Naklejki dla uczniów (100 sztuk)
6. Zestawy edukacyjne w wersji on - line (nie obejmujące naklejek i dyplomu) będą dostępne dla zarejestrowanych
w Programie Szkół na Stronie Programu przez cały Czas Trwania Programu.
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§6 Przebieg Programu
Zgłoszenia do udziału w Programie można dokonać w dowolnym momencie w Czasie Trwania Programu.
Udział w Programie polega na wykonaniu w Czasie Trwania Programu z uczniami zadań (w tym
przeprowadzeniu zajęć) w oparciu o otrzymane materiały edukacyjne, o których mowa w § 5.
W ramach Programu przeprowadzony zostanie konkurs pt. ”Gotuj się na zmiany”. Do Konkursu Szkoła może
przystąpić w sposób wskazany w § 7 ust.1.
Zadania do przeprowadzenia z uczniami nauczyciel może dowolnie wybierać z listy dostępnej na Stronie
Programu oraz w materiałach edukacyjnych. Lista zadań dostępna jest po zalogowaniu na Stronie Programu.
Szkoła może przeprowadzać lekcję na bazie materiałów edukacyjnych w dowolnej liczbie klas lub grup uczniów,
jednak w Konkursie Szkoła może zgłosić wykonanie danego zadania tylko raz.
Udział w Programie nie jest jednoznaczny z udziałem w Konkursie.

§7 Konkurs „Gotuj się na zmiany”
1. W ramach Programu Szkoła może zgłosić swój udział w Konkursie pt. ”Gotuj się na zmiany” (dalej: „Konkurs”).
Konkurs trwa od 29marca 2019 r. do 15 września2019 r. (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
2. Nauczyciel, aby zgłosić swoją Szkołę do Konkursu powinien podczas zgłoszenia do Programu lub
w późniejszym okresie po zalogowaniu do zakładki Strefa nauczyciela wskazać chęć udziału zgłoszonej do
Programu Szkoły w Konkursie.
3. Przeprowadzenie z uczniami zadań (w tym lekcji) przewidzianych w załączniku nr 1 zgłasza się na Stronie
Programu, w panelu dostępnym po zalogowaniu na Stronie.
4. Za zgłoszone wykonane i udokumentowane zadania (w tym przeprowadzone lekcje) Szkołom przyznawane są
punkty (stosownie do treści załącznika nr 1), przy czym przy przyznawaniu pkt. nie są brane pod uwagę kryteria,
o których mowa w §7 ust. 17, a jedynie fakt prawidłowego wykonania zadania.
5. Lista zadań (Załącznik nr 1) wskazuje ile punktów można zdobyć za wykonanie danego zadania. Każde zadanie
może zostać wykonane przez dana Szkołę tyko jeden raz.
6. Niedopuszczalne jest zgłaszanie wykonania zadań, które zostały wykonane przed datą rozpoczęcia Programu
(np. prac zgłoszonych do innych programów czy konkursów). Niedopuszczalne jest też zgłoszenie przez Szkołę
wykonania tego samego zadania więcej niż jeden raz.
7. Każde zgłoszone przez dana Szkołę do Konkursu zadania powinno zawierać:
a. Relację fotograficzną (maksymalnie 5 zdjęć o łącznym rozmiarze nie większym niż 20 MB) lub filmową
w postaci odsyłacza (linka) do filmu (np. zamieszczonego w serwisie Vimeo czy YouTube);
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b. Tekstowy opis wykonania zadania;
c. Wskazanie liczby uczniów zaangażowanych w wykonanie zadania,
Każda Szkoła biorąca udział w Konkursie oświadcza, że jest uprawniona (lub najpóźniej na moment zgłoszenia
wykonania danego zadania na potrzeby Konkursu będzie uprawniona) do zgłoszenia prac wykonanych na
potrzeby realizacji danego zadania w Konkursie, w szczególności oświadcza, że posiada (lub najpóźniej na
moment zgłoszenia wykonania danego zadania na potrzeby Konkursu będzie posiadała):
a) zgody osób występujących w zdjęciach lub filmach dokumentujących wykonanie zadań konkursowych
lub (w przypadku uczniów)zgody ich przedstawicieli ustawowych na wykorzystanie ich wizerunku
(zgodnie z treścią załącznika nr 2 ( w przypadku uczniów) i 2A (w przypadku nauczycieli);
b) zgody (licencje) wszystkich autorów zgłoszonych przez Szkołę prac konkursowych na wykorzystanie
poszczególnych zgłoszonych prac konkursowych (zgodnie z treścią załącznika nr 3);
Organizator ani Nestle nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich, w tym praw autorskich
osób trzecich lub praw do wizerunku, spowodowane nieprawdziwością oświadczenia złożonego w ust. 8
powyżej. Szkoła biorąca udział w Konkursie, zwalnia Organizatora oraz Nestle od wszelkich roszczeń osób
trzecich, mogących wyniknąć z nieprawdziwości niniejszego oświadczenia. Organizator ma prawo zażądać
udokumentowania przez Szkołę zgód określonych w niniejszym punkcie.
Szkoła zobowiązana jest przechowywać w swoim archiwum, a Organizator ma prawo w każdej chwili poprosić
(z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 13) Szkołę o przedstawienie zgód, o których mowa w ust. 8, pod rygorem
wykluczenia Szkoły z Konkursu. Organizator i Nestle nie ponoszą odpowiedzialności za skutki mogące
wyniknąć z nieprawdziwości powyższego oświadczenia. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi
Szkoła.
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa wyłoniona przez Organizatora Komisja Konkursowa.
Każde zgłoszenie wykonania danego zadania (w tym przeprowadzenia lekcji) podlega akceptacji Komisji
Konkursowej. Weryfikacja zgłoszeń będzie następowała w każdy dzień roboczy następujący po dniu dokonania
zgłoszenia danego zadania do konkursu od godziny 12:00.
Komisja Konkursowa przyznaje danej Szkole punkty za wykonanie danego zadania (przy czym punkty należne
Szkole za wykonania danego zadania zostały wskazane w załączniku nr 1) albo odmawia przyznania punktów
jednocześnie wskazując powód odmowy, przy czym przyczyny takiej odmowy stanowią w szczególności
następujące okoliczności:
• brak załączenia dokumentacji fotograficznej lub filmowej do zgłoszenia, lub opisu wykonania zadania
konkursowego;
• brak przekazania wartości merytorycznej oraz brak związku zgłoszenia z ideą Programu „Gotuj się na
zmiany”.
Zgłoszenie, co do którego Komisja Konkursowa odmówi przyznania punktów może zostać zgłoszone przez
Szkołę ponownie – w takim przypadku za czas jego zgłoszenia uznaje się czas dokonania ponownego
zgłoszenia uwzględniającego uwagi Komisji Konkursowej.
Do momentu zaakceptowania zgłoszenia (przyznaniu punktów) przez Komisje Konkursową albo odmowy
przyznania punktów istnieje możliwość dokonywania przez Szkołę zmian w zakresie zgłoszonego przez Szkołę
zadania jak również możliwość jego usunięcia.
Możliwość dokonywania zgłoszeń zadań w ramach Konkursu trwa wyłącznie do momentu zakończenia Czasu
Trwania Konkursu. Po tym terminie nauczyciele nadal mogą wykonywać zadania z uczniami, jednak te nie będą
brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu.
Dodatkowo (w celu wyłonienia Szkół, którym przyznane zostaną nagrody, o których mowa w § 8 ust. 2-3)
Komisja Konkursowa oceni całość zadań wykonanych i zgłoszonych w Czasie Trwania Konkursu przez
poszczególne Szkoły biorące udział w Konkursie w oparciu o następujące kryteria :
a. Kreatywność wykonania zadań;
b. Wartość artystyczna i estetyczna zgłoszeń dokumentujących wykonanie zadań;
c. Zaangażowanie Szkoły w wykonywane działania.

18. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących terminach: zakończenie konkursu 15.09.2019, – informacja
o zwycięzcach poprzez podanie w dniu 23.09.2019 informacji przesłanej na adres mailowy podany przy
rejestracji na Stronie.
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§8
Nagrody
200 pierwszych Szkół, które w Czasie Trwania Konkursu uzyskają liczbę 3000 punktów w Konkursie
otrzyma nagrodę w postaci jednego elektronicznego bonu do sieci sklepów Decathlon o wartości 1000 złotych
brutto każdy. Bony te zostaną przesłane na adres email podany przy rejestracji na Stronie. Jeżeli więcej niż
jedna Szkoła otrzymała 3000 punktów w tym samym czasie wówczas nagrodę otrzyma ta Szkoła, która jako
pierwsza zarejestrowała się do Konkursu.
2 Szkoły (spośród wszystkich Szkół biorących udział w Konkursie), które zostaną uznane przez Komisję
Konkursową zgodnie z kryteriami, o których mowa w §7 ust. 17 za najlepsze (tj. Szkoły, którym zgodnie z tymi
kryteriami zostanie przyznane 1 i 2 miejsce) – zgodnie z kryteriami, o których mowa otrzymają nagrody
główne. Każda z nagród głównych obejmuje:
• udział w warsztatach kulinarnych dla 30 uczniów i 3 opiekunów (wartości nagrody: 14 400 złotych
brutto), przy czym warsztaty odbędą się w Warszawie w miesiącu wrześniu 2019 i będą połączone ze
spotkaniem (warsztatami kulinarnymi) z Damianem Kordasem. Szczegółową datę i godzinę
rozpoczęcia warsztatów Organizator poda zwycięskim Szkołom z przynajmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem, przy czym data ta będzie uzgadniania ze Szkołą indywidualnie.
Oraz
• kwotę pieniężną w łącznej wysokości 16 500 złotych tj. po 500 złotych na każdą osobę biorącą udział
w warsztatach z przeznaczeniem na dojazd oraz nocleg.
12 Szkół (spośród wszystkich Szkół biorących udział w Konkursie) które zostaną uznane przez Komisję
Konkursową zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 7 ust. 17 za najlepsze (tj. Szkoły, którym zgodnie z tymi
kryteriami zostanie przyznane miejsce 1-12), otrzyma nagrody dodatkowe w postaci budżetu 1.500 złotych na
wybrane przez Szkołę szkolenia dla nauczycieli.
Jeżeli w związku z otrzymaniem nagrody powstanie po stronie Szkoły obowiązek podatkowy – Szkoła będzie
zobowiązana do wykonania wynikających z tego faktu obowiązków przewidzianych przez obowiązujące
przepisy prawa.
§9
Ochrona danych osobowych
W związku z Programem i Konkursem przetwarzane będą następujące dane osobowe:
a.
b.
c.

Adres email podany przez osobę zgłaszającą Szkołę;
Nr telefonu podany przez osobę zgłaszającą Szkołę;
Imię i nazwisko osoby zamawiającej w imieniu Szkoły zestaw edukacyjny lub zgłaszającej Szkołę
do Konkursu;
dodatkowo w przypadku osób związanych ze Szkołą biorącą udział w Konkursie:

d.
e.

Imiona i nazwiska uczniów biorących udział w wykonaniu zadań oraz ich przedstawicieli
ustawowych jak również imiona i nazwiska nauczycieli biorących udział w wykonaniu zadań;
Wizerunek osób utrwalony w relacjach dokumentujących wykonanie zadań zgłoszonych przez
Szkoły w Konkursie.
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Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane do celów:
a) przeprowadzenia Programu oraz (w przypadku dokonania zgłoszenia do Konkursu) Konkursu (w tym w celu
weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu) – dane, o których mowa w ust. 1 lit a) – e);
b) rozpatrzenia reklamacji - dane, o których mowa w ust. 1 lit a) – d);
c) w celach wskazanych w treści zgody na wykorzystanie wizerunku (stosownie do (odpowiednio) załącznika
nr 2 lub 2a do niniejszego Regulaminu) – w odniesieniu do danych, o których mowa w ust. 1 lit. d)- e);
d) ustalania, dochodzenie roszczeń lub obrona praw - dane, o których mowa w ust. 1 lit a) – e).
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Podstawą prawną przetwarzania danych przetwarzanych w celach, o których mowa w ust. 2 lit a), b) i d) jest
uzasadniony interes administratora danych (Nestle Polska S.A.), jakim jest realizacja Programu oraz
Konkursu służących propagowaniu wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dobrych nawyków
związanych z prawidłowym odżywianiem, oraz ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona praw.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celach, o których mowa w ust.,
o których mowa ust. 2 lit. c) jest zgoda osoby, której dane dotyczą oraz uzasadniony interes administratora
danych (Nestle Polska S.A.), jakim jest ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona praw.
Administratorem danych osobowych, o których mowa powyżej, jest :Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com.
Podanie danych osobowych w postaci:
a.
adresu email podanego przez osobę zgłaszającą Szkołę oraz nr telefonu podanego przez osobę
zgłaszającą Szkołę – jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie oraz
Konkursie. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Programie
oraz Konkursie.
b.
imienia i nazwiska osoby zamawiającej zestaw edukacyjny/ osoby zgłaszającej Szkołę do
Konkursu – jest dobrowolne, ale niezbędne do dostarczenia zestawu na nazwisko określonej
osoby. Niepodanie danych osobowych skutkuje odpowiednio brakiem możliwości dostarczenia
zestawu na adres Szkoły lub zgłoszenia Szkoły do Konkursu.
c.
imion i nazwisk uczniów biorących udział w wykonaniu zadań oraz ich przedstawicieli ustawowych
jak również imion i nazwisk nauczycieli biorących udział w wykonaniu zadań – podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych
skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.
d.
wizerunku osób utrwalonego w relacjach dokumentujących wykonanie zadań - podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych
skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.
Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Nestle Polska S.A.
w związku z Programem lub Konkursem lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres:
Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres:
data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.:
DataProtectionOffice@nestle.com.
Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych
oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych
z szczególną sytuacją osoby wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na
ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
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Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu oraz Konkursu (w tym
osób, których wizerunek został wykorzystany w ramach zdjęć lub filmów dokumentujących wykonanie zadań
konkursowych) Organizatorowi, z pomocą którego Administrator realizuje ww. cele przetwarzania. Dane
osobowe, o których mowa w poprzednim zdaniu mogą być przekazywane bądź mogą uzyskać do nich
dostęp: (i) inni usługodawcy Administratora, z pomocą których Administrator realizuje ww. cele przetwarzania
(kategorie takich odbiorców danych: podmioty świadczące usługi magazynowe, logistyczne, pocztowe,
kurierskie, usługi marketingowe (organizacja promocji, zarządzanie kampaniami reklamowymi), usługi
w zakresie obsługi klienta, usługi w zakresie wsparcia IT/IS, w tym prowadzenia i rozwoju stron internetowych
i baz danych, firmy prawnicze, audytorskie, księgowe, archiwizacyjne (ii) podmioty z grupy kapitałowej
Administratora lub (iii) podmioty, którym Administrator jest zobowiązany podać te dane, w szczególności
organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
Podanie danych osobowych przez osoby dokonujące zgłoszenia Szkoły do Programu/Konkursu jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie/Konkursie oraz (w odniesieniu do osób
dokonujących zgłoszenia w imieniu Szkół, którym przyznana została nagroda w Konkursie) do otrzymania
nagrody lub (w przypadku osób składających reklamację w imieniu zgłoszonej do Programu/Konkursu Szkoły)
rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa
w Programie/Konkursie oraz (w przypadku zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub
(w przypadku osób składających reklamację w imieniu Szkoły) rozpatrzenia reklamacji.
Administrator danych zapewnia odpowiednie środki ochrony danych osób dokonujących zgłoszeń w imieniu
Szkoły odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności
i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem,
zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratora danych oraz obowiązującymi przepisami
prawa.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych
zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych
wymaganego przepisami prawa.
Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia
i realizacji Programu oraz Konkursu (w tym wyłonienia i weryfikacji laureatów Konkursu) oraz udzielenia
odpowiedzi na ewentualne reklamacje, tj. nie dłużej niż do upływu 6 miesięcy od dnia odebrania nagród przez
wszystkich zwycięzców Konkursu, z zastrzeżeniem, iż dane osobowe w postaci wizerunków osób
występujących w zdjęciach lub filmach zgłoszonych przez Szkoły do Konkursu jak również imion i nazwisk
tych osób lub ich przedstawicieli ustawowych (w przypadku oświadczeń, o których mowa w załączniku 2a do
regulaminu) będą przetwarzane:
•
•

(w przypadkach gdy podstawą przetwarzania była zgoda) do chwili cofnięcia zgody (z zastrzeżeniem,

iż cofnięcie zgody ma skutek na przyszłość, tzn. nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem na
tej podstawie od momentu udzielenia do momentu cofnięcia zgody);
przez czas trwania mającego zastosowanie okresu przedawnienia dla roszczeń związanych z danym
celem przetwarzania danych osobowych plus okres 15 miesięcy liczony od końca roku, w których
upłynął mający zastosowanie okres przedawnienia. Ten dodatkowy okres jest na wypadek zgłoszenia
roszczeń tuż przed upływem okresu przedawnienia i służy określeniu jednego terminu, w którym będą
usuwane, niszczone lub zanonimizowane dane osobowe;

z zastrzeżeniem, iż wizerunki osób wykorzystanych w ramach zdjęć lub filmów konkursowych (wraz
z imionami i nazwiskami tych osób lub ich przedstawicieli ustawowych), których Nestle nie zamierza
opublikować na którejkolwiek ze stron www Nestle (w tym na stronie Programu/Konkursu „Gotuj się na
zmiany”) będą przetwarzane nie dłużej niż do upływu 6 miesięcy od dnia odebrania nagród przez
wszystkich zwycięzców Konkursu

Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać dane
osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia.
14. Osoba, która dokonuje w imieniu Szkoły zgłoszenia do Konkursu,zobowiązana jest do poinformowania osób,
których wizerunek został utrwalony w relacjach z wykonania zadań o powyższych zasadach przetwarzania ich
danych osobowych.
15. W odniesieniu do osób dokonujących w imieniu Szkoły zgłoszenia oraz zamawiających zestawy edukacyjne
powyższe informacje podawane są im przy dokonywaniu zgłoszenia lub zamawianiu zestawów edukacyjnych.
§10
Postanowienia dodatkowe
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizator ma prawo żądać od osoby zgłaszającej Szkołę wykazania umocowania do działania
w imieniu Szkoły, pod rygorem wykluczenia Szkoły z Programu.
Szkoły biorące udział w Konkursie przyjmują do wiadomości, że Organizator lub Nestle mogą zwrócić się do
nagrodzonych Szkół z prośbą o pośrednictwo w kontakcie z autorami prac lub ich przedstawicielami
ustawowymi w celu ewentualnego zawarcia umowy o nabyciu praw autorskich lub licencji do nagrodzonych
prac. Szkoły dołożą staranności, aby kontakt ten ułatwić.
Organizator nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Szkoły, ich uczniów
i ich przedstawicieli ustawowych, w związku z uczestnictwem w Programie.
Regulamin niniejszego Programu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Programu.
Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: gotujsienazmiany@wmglobal.com. lub na adres
Organizatora wskazany w §1 Regulaminu.
Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem należy składać na adres email
gotujsienazmiany@wmglobal.com.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni. Zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź na adres
podany w treści reklamacji.
Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa do dochodzenia roszczeń przed sądem.
Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.

Załacznik nr 1
Lista zadań możliwych do wykonania wraz punktacją:

liczba
punktów za
jedno
zadanie

zadanie

maksymalna
liczba zadań

łączna liczba
punktów do
zdobycia za
kategorię

200

Lekcje z wiedzy o odżywianiu (dostępnych jest 5
scenariuszy)

5

1 000

1000

Spotkanie z rodzicami (dostępny jest 1 scenariusz)

1

1 000

1000

Diagnoza własnego sposobu odżywiania metodą Action
Learning* 45 min

1

1 000

2000

Diagnoza własnego sposobu odżywiania metodą Action
Learning* pogłębiona 3-godzinna

1

2 000

2000

Akcje w szkole (możliwe są 4 różne wydarzenia)

4

8 000

3500

Projekty dla społeczności lokalnej
(możliwe są 3 różne projekty)

3

10 500

1

1 000

16

24 500

1000

bonusowe zadanie - gazetka na temat wypracowanych
wniosków z sesji coachingowych* odblokowuje się po
zrobieniu diagnozy AL.
total

Załącznik nr 2 – uczeń
Oświadczenie dotyczące:
Imię
i
nazwisko
ucznia
………………………………………………………………………………………
Uczeń klasy …………………………
Szkoła
Podstawowa/Gimnazjum
………………………………………………………………………………………
Imię
i
nazwisko
rodzica
(przedstawiciela
ustawowego)
…………………………………………………………………..
Ja, niżej podpisany(a), wyrażam zgodę na:
1. Przetwarzanie przez Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32, 02–
672 Warszawa (dalej: Nestle) danych osobowych wskazanego powyżej ucznia, którego jestem
przedstawicielem ustawowym w postaci jego wizerunku utrwalonego w zdjęciach lub filmach
dokumentujących wykonanie zadań konkursowych w konkursie organizowanym w ramach
programu edukacyjnego „Gotuj się na zmiany” we wskazanym poniżej zakresie:

dla celów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem i programem
edukacyjnym „Gotuj się na zmiany” (w tym w szczególności w celu umożliwienia Komisji
Konkursowej dokonania oceny wykonanych zadań konkursowych oraz, w przypadku
nagrodzonych w Konkursie prac konkursowych, opublikowania go na stronach www
Programu/Konkursu „Gotuj się na zmiany” lub innych stronach www Nestle), na wszystkich
polach eksploatacji znanych w dniu podpisania niniejszego oświadczenia, a w szczególności na
następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera;
3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet;
4) opracowanie, wykorzystanie w powyżej określonym zakresie ich fragmentów, także w celu
ich włączenia do innych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych.
Zamiarem Nestlé Polska S. A. jest pokazanie nagrodzonych prac konkursowych i ich twórców
dla rozpropagowania programu edukacyjnego „Gotuj się na zmiany”, który ma na celu
propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej dobrych nawyków związanych z prawidłowym
odżywianiem, w szczególności takich, jak: przeciwdziałanie marnowaniu pożywienia, świadome
dokonywanie zakupów spożywczych, prawidłowe przechowywanie produktów spożywczych,
umiejętność komponowania smacznych posiłków oraz uświadamianie korzyści wynikających ze
wspólnego spożywania posiłków.
Z uwagi na powyższe, udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku następuje
nieodpłatnie, tj. bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
(z zastrzeżeniem uprawnień, o których mowa w klauzuli informacyjnej poniżęj).
- TAK / NIE (zakreślić właściwe).

Ponadto wyrażam zgodę na:
Udział ucznia, którego jestem przedstawicielem ustawowym w wykonaniu zadań zgłaszanych w
konkursie organizowanym w ramach programu edukacyjnego „Gotuj się na zmiany”
- TAK / NIE (zakreślić właściwe).

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych osób, których wizerunek został wykorzystany w ramach zdjęć lub filmów
dokumentujących wykonanie zadań konkursowych w Konkursie „Gotuj się na zmiany” (jak również ich
przedstawicieli ustawowych) jest Nestlé Polska S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32, 02–
672 Warszawa (dalej: Nestle). Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu wskazanych w
treści niniejszej zgody (podstawa prawna – zgoda). Dane osobowe w postaci wizerunku oraz imienia i nazwiska
osoby, której wizerunku dotyczy niniejszy formularz (jak również imię i nazwisko jej przedstawiciela
ustawowego) mogą być również przetwarzane przez administratora w celach wynikających z jego prawnie
uzasadnionych interesów, takich jak: ustalanie, dochodzenie roszczeń lub obrona praw.
2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Nestle lub związanych
z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub
mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych:
DataProtectionOffice@nestle.com.
3. Każda osoba fizyczna ma prawo żądania od Nestle dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii
danych, sprostowania (poprawiania), prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (przy czym nie
wpływa to na legalność przetwarzania na tej podstawie przed cofnięciem zgody), prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Nestle z
przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, a w przypadkach, w których przepisy
prawa tak stanowią prawo do żądania: usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do
przenoszenia danych, a ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych
zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych
wymaganego przepisami prawa.
5. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu oraz Konkursu (w tym osób,
których wizerunek został wykorzystany w ramach zdjęć lub filmów dokumentujących wykonanie zadań
konkursowych) Organizatorowi, z pomocą którego Administrator realizuje ww. cele przetwarzania.
Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu oraz Konkursu (w tym osób,
których wizerunek został wykorzystany w ramach zdjęć lub filmów dokumentujących wykonanie zadań
konkursowych) Organizatorowi, z pomocą którego Administrator realizuje ww. cele przetwarzania. Dane
osobowe, o których mowa w poprzednim zdaniu mogą być przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp: (i)
inni usługodawcy Administratora, z pomocą których Administrator realizuje ww. cele przetwarzania (kategorie
takich odbiorców danych: podmioty świadczące usługi magazynowe, logistyczne, pocztowe, kurierskie, usługi
marketingowe (organizacja promocji, zarządzanie kampaniami reklamowymi), usługi w zakresie obsługi klienta,
usługi w zakresie wsparcia IT/IS, w tym prowadzenia i rozwoju stron internetowych i baz danych, firmy
prawnicze, audytorskie, księgowe, archiwizacyjne (ii) podmioty z grupy kapitałowej Administratora lub (iii)
podmioty, którym Administrator jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji
publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
6. Administrator podejmie wszelkie zasadne kroki, by dopilnować, że dane osobowe, o których mowa w ust. 1 są
przetwarzane wyłącznie przez okres ustalony z zastosowaniem poniższych kryteriów:
a) do chwili cofnięcia zgody, jeśli podstawą przetwarzania była zgoda (z zastrzeżeniem, iż
cofnięcie zgody ma skutek na przyszłość, tzn. nie wpływa na zgodność przetwarzania z
prawem na tej podstawie od momentu udzielenia do momentu cofnięcia zgody);
b) przez czas trwania mającego zastosowanie okresu przedawnienia dla roszczeń
związanych z danym celem przetwarzania danych osobowych plus okres 15 miesięcy
liczony od końca roku, w których upłynął mający zastosowanie okres przedawnienia. Ten
dodatkowy okres jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem okresu

przedawnienia i służy określeniu jednego terminu, w którym będą usuwane, niszczone
lub zanonimizowane dane osobowe.
z zastrzeżeniem, iż wizerunki osób wykorzystanych w ramach zdjęć lub filmów
konkursowych (wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz ich przedstawicieli
ustawowych), których Nestle nie zamierza opublikować na którejkolwiek ze stron www
Nestle (w tym na stronie Programu/Konkursu „Gotuj się na zmiany”) będą
przetwarzane nie dłużej niż do upływu 6 miesięcy od dnia odebrania nagród przez
wszystkich zwycięzców Konkursu.
Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń Nestle może w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki
dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Nestle w związku z
Programem i Konkursem dostępne są w regulaminie programu edukacyjnego „Gotuj się na zmiany” dostępnym pod
adresem: www.gotujsienazmiany.pl. Oświadczam, iż zapoznałem się z jego treścią.

………………………………………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………………………………………….
Czytelny podpis składającego oświadczenie rodzica (przedstawiciela ustawowego) uczestnika

Załącznik nr 2A – nauczyciel
Oświadczenie dotyczące:
Imię
i
nazwisko
nauczyciela
………………………………………………………………………………………
Szkoła
Podstawowa/Gimnazjum
………………………………………………………………………………………
Ja, niżej podpisany(a), wyrażam zgodę na:
1. Przetwarzanie przez Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32, 02–
672 Warszawa, moich danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego w zdjęciach lub
filmach dokumentujących wykonanie zadań konkursowych w konkursie organizowanym w
ramach programu edukacyjnego „Gotuj się na zmiany” we wskazanym poniżej zakresie:

dla celów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem i programem
edukacyjnym „Gotuj się na zmiany” (w tym w szczególności w celu umożliwienia Komisji
Konkursowej dokonania oceny wykonanych zadań lub, w przypadku nagrodzonych prac
konkursowych, opublikowania ich na stronach www Programu/Konkursu „Gotuj się na zmiany”
lub innych stronach Nestle), na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu podpisania
niniejszego oświadczenia, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera;
3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet;
4) opracowanie, wykorzystanie w powyżej określonym zakresie ich fragmentów, także w celu
ich włączenia do innych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych.
Zamiarem Nestlé Polska S. A. jest pokazanie nagrodzonych prac konkursowych i ich twórców
dla rozpropagowania programu edukacyjnego „Gotuj się na zmiany”, który ma na celu
propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej dobrych nawyków związanych z prawidłowym
odżywianiem, w szczególności takich, jak: przeciwdziałanie marnowaniu pożywienia, świadome
dokonywanie zakupów spożywczych, prawidłowe przechowywanie produktów spożywczych,
umiejętność komponowania smacznych posiłków oraz uświadamianie korzyści wynikających ze
wspólnego spożywania posiłków.
Z uwagi na powyższe, udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku następuje
nieodpłatnie, tj. bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (z
zastrzeżeniem uprawnień, o których mowa w klauzuli informacyjnej poniżej).
.
- TAK / NIE (zakreślić właściwe).

Ponadto wyrażam zgodę na:

Udział w konkursie organizowanym w ramach programu edukacyjnego „Gotuj się na zmiany”
TAK / NIE (zakreślić właściwe).

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych osób, których wizerunek został wykorzystany w ramach zdjęć lub filmów
dokumentujących wykonanie zadań konkursowych w Konkursie „Gotuj się na zmiany” jest Nestlé Polska S. A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32, 02–672 Warszawa (dalej: Nestle). Dane osobowe w postaci
wizerunku będą przetwarzane w celu wskazanych w treści niniejszej zgody (podstawa prawna – zgoda). Dane
osobowe w postaci wizerunku oraz imienia i nazwiska osoby, której wizerunku dotyczy niniejszy formularz
mogą być również przetwarzane przez administratora w celach wynikających z jego prawnie uzasadnionych
interesów, takich jak: ustalanie, dochodzenie roszczeń lub obrona praw.
2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Nestle lub związanych
z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub
mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych:
DataProtectionOffice@nestle.com.
3. Każda osoba fizyczna ma prawo żądania od Nestle dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii
danych, sprostowania (poprawiania), prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (przy czym nie
wpływa to na legalność przetwarzania na tej podstawie przed cofnięciem zgody), prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Nestle z
przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, a w przypadkach, w których przepisy
prawa tak stanowią prawo do żądania: usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do
przenoszenia danych, a ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych
zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych
wymaganego przepisami prawa.
5. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu oraz Konkursu (w tym osób,
których wizerunek został wykorzystany w ramach zdjęć lub filmów dokumentujących wykonanie zadań
konkursowych) Organizatorowi, z pomocą którego Administrator realizuje ww. cele przetwarzania.
Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu oraz Konkursu (w tym osób,
których wizerunek został wykorzystany w ramach zdjęć lub filmów dokumentujących wykonanie zadań
konkursowych) Organizatorowi, z pomocą którego Administrator realizuje ww. cele przetwarzania. Dane
osobowe, o których mowa w poprzednim zdaniu mogą być przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp: (i)
inni usługodawcy Administratora, z pomocą których Administrator realizuje ww. cele przetwarzania (kategorie
takich odbiorców danych: podmioty świadczące usługi magazynowe, logistyczne, pocztowe, kurierskie, usługi
marketingowe (organizacja promocji, zarządzanie kampaniami reklamowymi), usługi w zakresie obsługi klienta,
usługi w zakresie wsparcia IT/IS, w tym prowadzenia i rozwoju stron internetowych i baz danych, firmy
prawnicze, audytorskie, księgowe, archiwizacyjne (ii) podmioty z grupy kapitałowej Administratora lub (iii)
podmioty, którym Administrator jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji
publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
6. Administrator podejmie wszelkie zasadne kroki, by dopilnować, że dane osobowe, o których mowa w ust. 1
powyżej są przetwarzane wyłącznie przez okres ustalony z zastosowaniem poniższych kryteriów:
a) do chwili cofnięcia zgody, jeśli podstawą przetwarzania była zgoda (z zastrzeżeniem, iż
cofnięcie zgody ma skutek na przyszłość, tzn. nie wpływa na zgodność przetwarzania z
prawem na tej podstawie od momentu udzielenia do momentu cofnięcia zgody);
b) przez czas trwania mającego zastosowanie okresu przedawnienia dla roszczeń
związanych z danym celem przetwarzania danych osobowych plus okres 15 miesięcy
liczony od końca roku, w których upłynął mający zastosowanie okres przedawnienia. Ten
dodatkowy okres jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem okresu
przedawnienia i służy określeniu jednego terminu, w którym będą usuwane, niszczone
lub zanonimizowane dane osobowe,
z zastrzeżeniem, iż wizerunki osób wykorzystanych w ramach zdjęć lub filmów
konkursowych (wraz z imionami i nazwiskami tych osób), których Nestle nie zamierza
opublikować na którejkolwiek ze stron www Nestle (w tym na stronie
Programu/Konkursu „Gotuj się na zmiany”) będą przetwarzane nie dłużej niż do upływu
6 miesięcy od dnia odebrania nagród przez wszystkich zwycięzców Konkursu.

Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń Nestle może w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki
dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Nestle w związku z
Programem i Konkursem dostępne są w regulaminie programu edukacyjnego „Gotuj się na zmiany” dostępnym pod
adresem: www.gotujsienazmiany.pl. Oświadczam, iż zapoznałem się z jego treścią

………………………………………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………………………………………….
Czytelny podpis składającego oświadczenie

Załącznik nr 3

W nawiązaniu do Regulaminu programu edukacyjnego i konkursu kierowanego do szkół
podstawowych i gimnazjalnych pod nazwą „Gotuj się na zmiany” organizowanego przez
Wavemaker Sp. z o. o. na zlecenie Nestlé Polska S. A. (dalej Konkurs), w związku ze
zgłoszeniem pracy do Konkursu:
Tytuł zgłaszanej pracy: …………………………………………………………………….
Rodzaj zgłaszanej pracy: …………………………………………………………………….
Nazwa szkoły: …………………………………………………………………….
Oświadczamy, że wymieniona wyżej praca (dalej praca konkursowa) została stworzona w
ramach Konkursu, zgodnie z jego Regulaminem, przez uczniów i nauczycieli podpisanych pod
niniejszym oświadczeniem.
Oświadczamy, że praca konkursowa nie narusza praw autorskich lub innych praw własności
intelektualnej osób trzecich. Wyrażamy zgodę na to, aby zarówno Wavemaker Sp. z o. o. jak i
Nestlé Polska S. A., mogli wykorzystać wyżej wymienioną pracę konkursową (w całości lub w
części) w zakresie celów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych związanych z
konkursem i programem edukacyjnym „Gotuj się na zmiany” (w tym w szczególności w celu
umożliwienia Komisji Konkursowej dokonania oceny wykonanych zadań lub, w przypadku
nagrodzonych prac konkursowych, opublikowania ich na stronach www Programu/Konkursu
„Gotuj się na zmiany” lub innych stronach Nestle) na wszystkich polach eksploatacji znanych w
dniu podpisania niniejszego oświadczenia, a w szczególności na następujących polach
eksploatacji:
a) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, sieci Internet;
c) c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie prac konkursowych w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
szczególności w sieci Internet;dokonywanie zmian lub modyfikacji, łączenie z
innymi materiałami lub utorami

Nestlé Polska S. A. przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie uzyskanej licencji.
Udzielamy ponadto Wavemaker Sp. z o. o. oraz Nestlé Polska S. A prawa (z prawem do
udzielania dalszych uprawnień w tym zakresie) do opracowywania prac konkursowych,
wykorzystania w powyżej określonym zakresie fragmentów tych prac konkursowych, także w
celu ich włączenia do innych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych (o ile
będą one związane z programem edukacyjnym „Gotuj się na zmiany”).
Zamiarem Nestlé Polska S. A. jest pokazanie nagrodzonych prac konkursowych i ich twórców
dla rozpropagowania programu edukacyjnego „Gotuj się na zmiany”, który ma na celu
propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej dobrych nawyków związanych z prawidłowym
odżywianiem, w szczególności takich, jak: przeciwdziałanie marnowaniu pożywienia, świadome
dokonywanie zakupów spożywczych, prawidłowe przechowywanie produktów spożywczych,
umiejętność komponowania smacznych posiłków oraz uświadamianie korzyści wynikających ze
wspólnego spożywania posiłków.
Z uwagi na powyższe, udzielenie zgody na korzystanie z pracy konkursowej następuje
nieodpłatnie, tj. bez dodatkowego wynagrodzenia i ma charakter umowy o udzielenie licencji, w
rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pózn. zm.). Licencja udzielona jest bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych.
Licencja do danej pracy konkursowej udzielana jest zarówno Nestle Polska S.A. jak i
Wavemaker Sp. z o. o. z chwilą przekazania pracy konkursowej Nestle Polska S.A. lub
Wavemaker Sp. z o. o. (nie później niż z chwilą zgłoszenia danej pracy do Konkursu).
Z chwilą przekazania danej pracy Nestle Polska S.A. lub Wavemaker Sp. z o. o udzielamy
zarówno Nestle Polska S.A. jak i Wavemaker Sp. z o. o. nieograniczonego czasowo i
terytorialnie upoważnienia do:
•
•
•
•

wykorzystanie pracy konkursowej w zakresie udzielonej powyżej licencji bez oznaczania
jej imionami i nazwiskami jej autorów;
dokonywania zmian pracy konkursowe (ingerowania w jej treść i formę);
decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy konkursowej;
wykonywania nadzoru autorskiego w stosunku do pracy konkursowej.

………………………………………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………………………………………….

Czytelny podpis składającego oświadczenie nauczyciela (opiekuna klasy/grupy)
Imię i nazwisko
ucznia/nauczyciela
współautora pracy
konkursowej

Imię i nazwisko
przedstawiciela
ustawowego (w
przypadku uczniów)

Podpis
przedstawiciela
ustawowego

