Regulamin programu „Rusz ręką”

§1
Program
Program edukacyjno-profilaktyczny prowadzony pod nazwą „Rusz ręką”, o którym mowa w niniejszym Regulaminie
(zwany dalej „Programem”) skierowany jest do przedszkoli, punktów przedszkolnych, gabinetów logopedycznych,
szkół podstawowych na terenie Rzeczpospolitej Polski.
§2
Cele programu
Celem Programu jest uświadomienie dorosłym problemu dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym
związanym z rozwojem motoryki małej i dużej. Zajęcia edukacyjne będą prowadzone przez osoby wyznaczone
przez organizatora.
§3
Podstawowe pojęcia
1. Action S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu, ul. Dawidowska 10, 05 – 500 Piaseczno, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000214038, o numerze REGON 011097206, NIP: 527-1107-221, nr BDO: 000035215, o kapitale zakładowym w wysokości 1 695 700 zł, wpłaconym w całości,
reprezentowaną przez: (dalej jako: „Fundator”, „Organizator” lub „Action”).
2. Uczestnik Programu – uczestnikiem Programu może być wyłącznie: przedszkole, punkt przedszkolny, gabinet
logopedyczny, szkoła podstawowa, która zostanie wybrana przez Organizatora Programu i która spełni warunki
opisane w niniejszym regulaminie (dalej jako: „Uczestnik”).
3. Beneficjent Programu - beneficjentem Programu jest dziecko (małoletni): będące podopiecznym przedszkola,
punktu przedszkolnego, gabinetu logopedycznego, szkoły podstawowej, działające poprzez swoich opiekunów
prawnych (dalej jako: „Beneficjent”).
§4
Warunki uczestnictwa oraz realizacji Programu
1. Program rozpoczyna się w dniu 01.04.2019 r., a kończy 31.12.2019 r., który jest ostatecznym dniem rozliczenia
pierwszej edycji programu.
2. Ramowy harmonogram Programu:
a) kwiecień 2019 r. – start Programu, w tym warsztatów
b) grudzień 2019 r. – zakończenie zajęć edukacyjnych.

3. Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany osobno każdemu Uczestnikowi.
4. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Programu. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w tym regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia
warunki, które uprawniają go do udziału w Programie. Uczestnictwo w Programie jest możliwe poprzez wybranie
przez Uczestnika jednej z trzech dostępnych opcji z wariantów współpracy dostępnych na stronie internetowej
www.ruszreka.pl .
5. Ostateczna kwalifikacja Uczestnika do Programu następuje po spełnieniu poniższych wymagań:
a) Uczestnik wskaże osobę, która z ramienia danej placówki, o których mowa w § 3 ust. 3 będzie kontaktowała się
z Organizatorem.
b) Uczestnik zobowiązuje się poinformować rodziców / opiekunów prawnych Beneficjentów o Programie i otrzymać
ich zgodę na udział dziecka w lekcji edukacyjnej/warsztacie edukacyjnym w ramach Programu.
c) Uczestnik zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia akcji, w tym
ewentualnego udostępnienia sprzętu audiowizualnego na potrzeby przeprowadzenia Programu. Do uzgodnienia
dokładnych warunków pomiędzy Fundatorem a Uczestnikiem przed uruchomieniem Programu w danej placówce.
6. Uczestnik zakwalifikowany do Programu zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną lub
telefoniczną na adres e-mailowy i numer telefonu wskazany przez Uczestnika.
7. Organizator nie jest zobowiązany do uzasadnienia decyzji, z jakiego powodu niektóre placówki nie
zakwalifikowały się do Programu.
8. Osoba reprezentująca Uczestnika programu może wyrazić zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej
Programu.
9. Uczestnik Programu zobowiązuje się do zapewnienia sali lekcyjnej lub innego pomieszczenia oraz wspólnego
ustalenia z Organizatorem harmonogramu zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli i wyznaczonych
przez Organizatora osób w ramach Programu.
10. Uczestnik Programu zobowiązuje się przyjąć nieodpłatne materiały edukacyjne, które zostaną przekazane
Beneficjentom oraz pracownikom Uczestnika (dalej jako: „Materiały”).
11. Materiały, składają się z: zestawu edukacyjnego, dyplomu ukończenia lekcji edukacyjnej, plakatu z informacją
o Programie.
12. Organizator niniejszym oświadczają, iż w związku z przekazaniem Materiałów nie żądają i nie będą
w przyszłości żądać od Uczestnika żadnego świadczenia wzajemnego.
13. Materiały edukacyjne przekazane Uczestnikowi nie mogą być zmieniane, modyfikowane i są chronione prawem
autorskim Fundatora. Materiały nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych.

14. Liczba sztuk materiałów edukacyjnych przekazanych Uczestnikowi będzie ustalana z Organizatorem. Wszelkie
zmiany ilości dostarczonych zestawów edukacyjnych będą rozpatrywane indywidualnie.
15. Udział Uczestnika w Programie, udział Beneficjentów w Programie, materiały edukacyjne oraz lekcje
edukacyjne dla Beneficjentów są bezpłatne.
16. Rezygnacja Uczestnika oznacza, że w danej placówce nie zostaną przeprowadzone lekcje edukacyjne/
warsztaty edukacyjne. Uczestnik nie otrzyma także Materiałów, o których mowa w § 4 ust. 11 niniejszego
Regulaminu.
17. Uczestnikom Programu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za użyczenie powierzchni, prądu i innych
mediów w celu przeprowadzenia lekcji edukacyjnych/warsztatów edukacyjnych. Bezpieczeństwo Beneficjentów
i Organizatorów na terenie placówki zapewnia Uczestnik Programu.
18. Ewentualne warsztaty rozszerzone dla chętnych placówek i ich kadry, o których organizator będzie informował
w korespondencji e-mailowej i/lub poprzez stronę internetową kampanii www.ruszreka.pl, mogą wiązać się
z dodatkową opłatą. O jej wysokości i sposobach płatności Organizator każdorazowo będzie informował
Uczestników;

§5
1. Organizator, jako administrator danych osobowych, na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego,
w tym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych
Beneficjantów oraz pracowników Uczestnika w celu realizacji programu „Rusz ręką”.
2. W przypadku wątpliwości lub zapytań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych
możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail: iod@action.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją programu „Rusz ręką” następnie
zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że wymagają tego odrębnie powszechnie obowiązujące przepisy.
W sytuacji wyrażenia przez osobę działająca w imieniu Uczestnika Programu zgody na komunikację
marketingową, dane osobowe będą przechowywane do momentu jej wycofania.
4. Organizator może w celach wskazanych w ust. 3 przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników
Programu (ich pracowników) lub Beneficjentów Programu (opiekunów prawnych małoletniego): nazwisko i imiona,
adresy elektroniczne (email), numer telefonu.
5. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Programie.
7. Osobom, których dane są przetwarzane służy prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Osoby, których dane są przetwarzane mają również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez
nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
administratora, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
10. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom: współpracującym z Organizatorem (np. świadczących
usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora); świadczących usługi transportowe
i kurierskie, a także innym podmiotom z Grupy Kapitałowej Action.
11. Uczestnik Programu zobowiązuję się do poinformowania osób, których dotyczą dane osobowe, o informacjach
zawartych w niniejszym paragrafie od ust. 1 do 10.
11. Organizator jest upoważniony do utrwalania wizerunku Beneficjantów Programu, pracowników Uczestnika,
a także osób wyznaczonych do realizacji niniejszego programu na podstawie odrębnego oświadczenia o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie wizerunku.
§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.ruszreka.pl
2. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Programu przez Uczestnika Programu będzie oznaczało jego
wykluczenie z udziału w Programie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

