REGULAMIN
korzystania z witryny WWW.EKO-CZYNNI.PL
Artykuł 1
Przedmiot Regulaminu
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z zasobów zgromadzonych na
witrynie WWW.EKO-CZYNNI.PL oraz usług świadczonych za pośrednictwem tej
witryny.
2. Niniejszy regulamin należy również traktować jako regulamin świadczenia usług
drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Regulamin określa w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)

rodzaje usług świadczonych drogę elektroniczną,
zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
zasady ochrony danych osobowych,
tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin ma zastosowanie jedynie do świadczenia usług drogą elektroniczną w
odniesieniu do usługobiorców korzystających z witryny o nazwie WWW.EKOCZYNNI.PL zwanej dalej Serwisem.
4. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych w inny sposób przez K&Y
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Poznaniu, ul.
Heweliusza 18, 60-281 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. Poznania w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526075, NIP 7831717336
(dalej jako K&Y lub Usługodawca), ani też do usług świadczonych drogą
elektroniczną przez K&Y za pośrednictwem innych domen internetowych, niż
wskazana w ust. 3 powyżej.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu od
chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
6. Usługobiorca wyraża zgodę na stosowanie Regulaminu w trakcie korzystania z usług.
7. W przypadku, gdy Usługobiorca nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem
Regulaminu, obowiązany jest natychmiast przerwać korzystanie z Serwisu.
8. Regulamin ma zastosowanie do Usługobiorców korzystających z Serwisu z terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
Artykuł 2
Podmiot odpowiedzialny
1. Serwis wydaje, redaguje i prowadzi spółka pod firmą K&Y.
2. Serwis nie jest prasą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984
r. Prawo prasowe.
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Artykuł 3
Korzystanie z witryny
1. Korzystanie z Serwisu może polegać bądź na przeglądaniu zgromadzonych w jej
ramach zasobów albo na udostępnieniu Usługodawcy i podmiotom, na rzecz których
Usługodawca działa określonych informacji.
2. Przeglądać zasoby zgromadzone w ramach Serwisu może każdy, kto dysponuje
sprzętem oraz oprogramowaniem zapewniającym bezpieczne i niezakłócone
korzystanie z Serwisu.
3. Serwis wykorzystywany jest dla przeprowadzenia konkursów EKO-PROJEKT oraz
EKO-ART, których zasady opisane są w odrębnych regulaminach opublikowanych w
Serwisie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
odpowiednie postanowienia regulaminów konkursów EKO – PROJEKT oraz EKOART.
4. Serwis nie wymaga założenia profilu ani konta użytkownika.
Artykuł 4
Rejestracja prac konkursowych i zespołów projektowych
1. Każdy, kto spełnia warunki określone w regulaminach konkursów EKO-PROJEKT lub
EKO-ART może z wykorzystaniem Serwisu zarejestrować pracę konkursową.
Rejestracja pracy konkursowej jest nieodpłatna i nie wiąże się z dodatkowymi
warunkami, niż te wynikające z regulaminu konkursu oraz niniejszego regulaminu.
2. Każdy, kto spełnia warunki określone w regulaminie konkursu EKO-PROJEKT, może
zarejestrować z wykorzystaniem Serwisu zespół projektowy. Rejestracja zespołu
projektowego jest nieodpłatna i nie wiąże się z dodatkowymi warunkami, niż te
wynikające z regulaminu konkursu oraz niniejszego regulaminu.
3. W przypadku podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przy dokonywaniu
rejestracji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej, Usługodawca nie będzie
występował o ich uzupełnienie lub poprawienie.
4. Usługodawca może wysyłać na przekazany przez Usługobiorcę dokonującego
rejestracji adres poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania rejestracji.
Potwierdzenie rejestracji nie oznacza, iż praca konkursowa lub zespół projektowy
zostały przyjęte do konkursu i będą brały w nim udział.
5. Przed dokonaniem rejestracji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej Usługobiorca
obowiązany jest zapoznać się z odpowiednim regulaminem konkursu, w
szczególności zapoznać się z wymaganiami co do warunków, jakim powinno
odpowiadać zgłoszenie rejestracyjne oraz danych wymaganych przy rejestracji.
6. Usługodawca nie jest obowiązany do wyraźnej odmowy dopuszczenia pracy
konkursowej lub zespołu konkursowego do udziału w konkursach, o których mowa w
ust. 1 i ust. 2 powyżej.
7. Usługobiorca nie może uczestniczyć w konkursach, o których mowa w ust. 1 ust. 2
powyżej na innych zasadach niż te przewidziane w regulaminach konkursowych.
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Artykuł 5
Odpowiedzialność
1. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści w rejestrowanych pracach
konkursowych, w tym za ewentualne naruszenia praw osób trzecich oraz szkody im
wyrządzone w związku z umieszczeniem określonych treści.
2. K&Y może w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania
prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę
oraz oświadczenia przez niego złożonego przy dokonywaniu rejestracji pracy
konkursowej lub zespołu projektowego.
3. „K&Y może zablokować dostęp Usługobiorcy, który narusza niniejszy regulamin, w
tym podał nieprawdziwe lub nierzetelne albo nieprecyzyjne informacje albo złożył
nieprawdziwe lub nierzetelne oświadczenie.
4. Usługobiorca dokonując rejestracji pracy konkursowej lub zespołu projektowego
zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności w celu zapewnienia, by
umieszczane przez niego w profilu informacje były prawdziwe, rzetelne i precyzyjne.
5. K&Y nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte przez
Usługobiorców, a w szczególności za ewentualne szkody wyrządzone osobom
trzecim w związku z rejestrowaniem prac konkursowych i zespołów projektowych.
Artykuł 6
Funkcjonalności Serwisu
1. Dokonując rejestracji pracy konkursowej lub zespołu projektowego należy przekazać
Usługobiorcy następujące dane:
1.1.

Konkurs EKO – ART:

a) nazwa i dane teleadresowe szkoły, w której uczestnik konkursu jest uczniem,
b) imię i nazwisko oraz dane teleadresowe uczestnika konkursu,
c) aktualny adres e-mail uczestnika konkursu,
1.2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

KONKURS EKO-PROJEKT

kategoria w jakiej rejestrowany jest projekt (dokonanie wyboru),
nazwa zespołu,
nazwa i dane teleadresowe reprezentowanej przez zespół szkoły,
imię i nazwisko oraz dane teleadresowe założyciela zespołu,
imiona i nazwiska członków zespołu projektowego,
aktualny adres e-mail założyciela zespołu.

2. Dodatkowo, w ramach rejestracji pracy konkursowej lub zespołu projektowego należy:
a) potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną,
b) zaakceptować regulamin konkursu,
c) zaakceptować regulamin strony internetowej.
3. Usługodawca może również wykorzystywać dane geolokalizacyjne uzyskane przy
rejestracji pracy konkursowej lub zespołu projektowego i udostępniać je w Serwisie.
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Artykuł 7
Prawa własności intelektualnej
1. Wszelkie elementy graficzne, tekstowe i inne, składające się na treści prezentowane
w Serwisie podlegają ochronie prawnoautorskiej.
2. Wszelkie znaki towarowe oraz oznaczenia indywidualizujące składające się na treści
prezentowane w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w prawie własności
przemysłowej.
3. Serwis jest utworem podlegającym ochronie prawnoautorskiej.
4. K&Y oświadcza, iż w stosunku do wszelkich utworów składających się na treści
prezentowane w Serwisie przysługują mu prawa upoważniające go do korzystania z
tychże utworów.
5. K&Y zakazuje w szczególności dokonywania opracowań poszczególnych utworów jak
i całego Serwisu, rozpowszechniania i korzystania w inny sposób niż tylko w zakresie
dozwolonego użytku osobistego.
6. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek osobisty Usługobiorcy jest możliwe,
po uzyskaniu przez Usługobiorcę pisemnej zgody Usługodawcy.
7. Usługobiorcy dokonujący rejestracji prac oświadczają, iż zamieszczenie przez nich w
pracach treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich.
W przypadku jakiegokolwiek naruszenia K&Y nie ponosi odpowiedzialności w tym
zakresie.
8. Ochronie prawnej podlega również nazwa EKO-CZYNNI.
Artykuł 8
Rozpoczęcie i zakończenie korzystania z usług.
1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną rozpoczyna się z chwilą
odebrania danych dostarczanych przez K&Y za pośrednictwem Serwisu.
2. Niezwłocznie po rozpoczęciu korzystania z usług z wykorzystaniem Serwisu,
Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu. Regulamin
dostępny jest online, a także istnieje możliwość jego zapisania na odrębnym nośniki
pamięci.
3. Zakończenie korzystania z Serwisu następuje wraz z przerwaniem transmisji danych
z wykorzystaniem Serwisu – w przypadku Usługobiorców niedokonujących rejestracji
pracy konkursowej lub zespołu projektowego albo zakończenia konkursów lub
zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny udziału w konkursach Usługobiorcy
(Usługobiorców) – w przypadku Usługobiorców dokonujących rejestracji.
4. W każdej, dowolnie obranej przez Usługobiorcę chwili, istnieje możliwość
zakończenia korzystania z usług świadczonych z wykorzystaniem Serwisu.
5. Wyłączone jest uprawnienie Usługobiorcy do bieżącego uzyskiwania indywidualnych
informacji dotyczących działania i struktury Serwisu, a także innych informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa K&Y.
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6. W przypadku śmierci Usługobiorcy, który dokonał rejestracji pracy konkursowej w
konkursie EKO-ART przed wyłonieniem zwycięzców, praca jest wycofywana z udziału
w konkursie, chyba, że osoby najbliższe wyrażą chęć, by praca konkursowa nadal
uczestniczyła w konkursie.
7. W przypadku śmierci członka zespołu projektowego, zespół projektowy nadal bierze
udział w konkursie, chyba, że założyciel zespołu wycofa zespół z udziału w konkursie.
W przypadku śmierci założyciela zespołu projektowego, zespół nadal bierze udział w
konkursie, a w miejsce założyciela zespołu wchodzi wskazany przez członków
zespołu projektowego rodzic lub nauczyciel albo członek zespołu, który ukończył
najpóźniej w chwili rejestracji 18 lat.
Artykuł 10
Wymagania techniczne
1. Prawidłowe i niezakłócone korzystanie z Serwisu wymaga co najmniej posiadania
przez Usługobiorcę:
a) komputera osobistego,
b) połączenia z publiczną siecią teleinformatyczną,
c) zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania, w skład którego wchodzi co
najmniej przeglądarka internetowa.
2. Posiadanie sprzętu lub oprogramowania innego, niż wskazane w ust. 1 powyżej nie
gwarantuje dostępu do Serwisu, jak też prawidłowego i niezakłóconego korzystania z
Serwisu.
3. W przypadku niedostosowania konfiguracji przez Usługobiorcę do konfiguracji
wskazanej w ust. 1 powyżej, K&Y nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak
możliwości skorzystania z Serwisu lub niepełne skorzystanie z Serwisu.
4. Usługobiorca może aktualizować na bieżąco wymagania sprzętowe lub wymagania
dotyczące oprogramowania. Informacje te będą podawane na bieżąco w sposób
łatwo dostępny w Serwisie.
Artykuł 11
Szczególne zagrożenia i ryzyka.
1. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się dla Usługobiorcy ze szczególnymi zagrożeniami
związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi,
które
występują
powszechnie
przy
korzystaniu
z
publicznych
sieci
teleinformatycznych.
2. Odpowiedzialność K&Y nie obejmuje uszkodzenia sprzętu i oprogramowania
Usługobiorcy wywołanych korzystaniem z Serwisu, jeśli nie zostały wywołane
bezpośrednio przez wadliwe działanie Serwisu, a w szczególności, jeśli ich przyczyną
jest:
a) zła lub niewłaściwa konfiguracja sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy,
b) niedostateczne zabezpieczenie systemu komputerowego Usługobiorcy przed
wszelkiego rodzaju niepożądanymi programami komputerowymi (w szczególności
wirusy i konie trojańskie),
c) podejmowanie prób niedozwolonego korzystania z Usługi,

5

d) działanie Usługobiorcy sprzeczne z zasadami obsługi systemu komputerowego oraz
korzystanie z publicznych sieci teleinformatycznych.
3. K&Y nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wywołane przyczynami, za
które K&Y lub osoby działające na jego zlecenie, nie ponoszą odpowiedzialności.
4. K&Y w zakresie w jakim możliwe stanie się przypisanie mu odpowiedzialności, ponosi
ją wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej. Wyłączona jest
odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zaniedbania lub lekkomyślności.
5. K&Y nie ponosi odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.
Artykuł 12
Cookies.
1. K&Y w celu identyfikacji Usługobiorców korzysta z plików typu „cookie”.
2. Pliki typu cookie są instalowane w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy przez
system teleinformatyczny K&Y, mogą być odczytywane wyłącznie przez ten system i
służą do identyfikacji Usługobiorcy.
3. Usługobiorca wyraża zgodę na instalowanie w jego systemie teleinformatycznym
przez system teleinformatyczny K&Y plików typu cookie.
4. Usługobiorca wyraża zgodę na odczytywanie przez system teleinformatyczny K&Y
zainstalowanych plików cookie i wykorzystywanie ich na potrzeby przeprowadzenia
konkursów, o których mowa w Artykule 3 ust. 3 powyżej.
5. Dane zebrane w ramach wykorzystywania plików typu
wykorzystywane w celach marketingowych ani handlowych.

cookie

nie

będą

6. Zainstalowanie plików typu cookie nie powoduje zmian konfiguracyjnych w
urządzeniach końcowych Usługobiorcy ani w oprogramowaniu zainstalowanym na
tych urządzeniach.
7. Użytkownik może zmienić́ ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu
plików typu cookie. Wyłączenie plików typu cookies może spowodować́ utrudnienia
lub uniemożliwić́ korzystanie z Serwisu.
Artykuł 13
Ochrona treści Serwisu.
1. Niedozwolone jest ingerowanie w jakikolwiek sposób w treść, strukturę, dane i
mechanizmy Serwisu, poza przypadkami określonymi niniejszym regulaminem.
2. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie przez Usługobiorców, a także osoby trzecie,
danych naruszających prawa osób trzecich, danych podlegających ochronie na
podstawie innych przepisów a także treści bezprawnych.
3. Niedozwolone jest korzystanie z jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania, którego
celem jest uzyskanie niedozwolonego dostępu do treści Serwisu niedostępnych
osobom trzecim.

6

4. Niedozwolone jest korzystanie z jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania, którego
celem jest ingerencja w treści Serwisu lub jego strukturę.
Artykuł 15
Dane osobowe i ich ochrona.
1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z
witryny WWW.EKO-CZYNNI.PL w celach związanych z uczestnictwem w konkursie
zawarta jest w treści Załącznika nr 1 do Regulaminu.
2. Dane osobowe Usługobiorców są gromadzone i przetwarzane w celu prawidłowego
świadczenia usług z wykorzystaniem Serwisu.
3. Korzystanie z Serwisu poprzez rejestrację prac konkursowych lub zespołu
projektowego wymaga podania danych osobowych, o których w niniejszym
regulaminie.
4. Korzystanie z Serwisu anonimowo, to jest bez podawania danych osobowych, jest
możliwe jedynie w takim zakresie, w jakim nie jest związane z rejestracją pracy
konkursowej lub zespołu projektowego.
Artykuł 16
Postępowanie reklamacyjne
1. Każdy może zgłaszać reklamacje dotyczące świadczenia przez K&Y usług drogą
elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu.
2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej pod adres siedziby K&Y wskazany w
niniejszym regulaminie lub drogą elektroniczną wysyłając reklamację po adres e-mail:
kontakt@eko-czynni.pl.
3. W reklamacji należy podać co najmniej: imię i nazwisko oraz adres, a także numer
telefonu i adres e-mail osoby składającej reklamację, przedmiot reklamacji oraz
ewentualnie zakres poniesionej szkody.
4. Reklamacje nie zawierające elementów, o których mowa w ust. 3 powyżej nie będą
rozpatrywane.
5. K&Y rozstrzyga reklamacje w terminie 30 dni od ich otrzymania, a odpowiedź wysyła
składającemu reklamację tą drogą, którą reklamacja została złożona.
6. Jeśli sposób załatwienia przez K&Y reklamacji nie jest satysfakcjonujący, można
wystąpić na drogę sądową z żądaniem rozstrzygnięcia sporu.
Artykuł 17
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 08.01.2021 i obowiązuje aż do
odwołania lub zmiany.
2. K&Y zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu,
Usługobiorców poprzez obwieszczenie w Serwisie.

o czym powiadomi
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3. Regulamin stosuje się odpowiednio do korzystania z Usługi za pomocą każdego
urządzenia innego niż komputer osobisty i z wykorzystaniem innych sieci niż
publiczne.
4. Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia K&Y do odmówienia
świadczenia usługi na rzecz podmiotu naruszającego lub osób działających w jego
imieniu i na jego rzecz.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU
Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY WWW.EKO-CZYNNI.PL W CELACH ZWIĄZANYCH Z
UCZESTNICTWEM W KONKURSIE.
1) Administratorem danych osobowych jest Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego
Łukasiewicza („Fundacja”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25,
01-224 Warszawa.
2) Kontakt z Fundacją jest możliwy pisemnie na adres: Fundacja PGNiG S.A. im.
Ignacego Łukasiewicza, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
3) Fundacja wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych.
4) Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. rejestracji prac konkursowych oraz zespołów projektowych na zasadach opisanych w
Regulaminie – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania
umowy (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych
2016/679 - RODO),
b. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami –
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust.
1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Fundacji
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
c. kierowania treści marketingowych dotyczących Fundacji na podany adres e-mail –
w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – podstawą prawną przetwarzania danych
jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit a RODO); prawnie
uzasadnionym interesem Fundacji jest przesyłanie do osób, które wyraziły w tym
zakresie odrębną zgodę, informacji o działalności Fundacji, w tym o organizowanych
konkursach i programach.
5) Dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi niezbędne do prowadzenia witryny
EKO-CZYNNI. Dostęp do danych mogą również uzyskać podmioty uprawnione na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu
zakończenia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony
o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
takimi roszczeniami przez Fundację. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na
otrzymywanie treści marketingowych dotyczących Fundacji, dane osobowe będą
przetwarzane we wskazanym celu do czasu odwołania zgody albo wniesienia
sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu.
7) Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.
8) Każdemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
osobowych w celu wskazanym w punkcie 4b i c) powyżej.
9) Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych
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Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
10) Podanie danych jest wymagane przez Fundację w celu rejestracji prac konkursowych
oraz zespołów projektowych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości
zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.
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