REGULAMIN PROJEKTU „ZIELONE LABORATORIA TAURONA”
§1
PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Organizatorem Projektu „Zielone Laboratoria TAURONA” (dalej „Projekt”) jest TAURON
Polska Energia S.A., ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, NIP 9542583988, Kapitał
zakładowy: 8.762.746.970,00 zł; Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000271562
(dalej „Organizator” lub „TAURON”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu
art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Projekt kierowany jest do szkół podstawowych i średnich (dalej jako „Szkoły”, odpowiednio
„Szkoła”/ „Uczestnicy Projektu” lub „Uczestnik Projektu”), z terenu działania spółek Grupy
TAURON tj. województw śląskiego, małopolskiego, opolskiego i dolnośląskiego.
3. Projekt przeprowadzi TAURON Polska Energia z siedzibą w Katowicach przy ul. Ściegiennego
3, 40-114 Katowice - Zespół Komunikacji.
4. Projekt prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) oraz
obowiązujących przepisów prawa.
5. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie, prawa i obowiązki Organizatora
oraz Uczestników Projektu.
6. Regulamin dostępny będzie przez cały czas trwania Projektu na www.laboratoria.tauron.pl
§2
CEL PROGRAMU
1. Zielone Laboratoria TAURONA to program społeczny, którego celem jest zapewnienie
uczniom i nauczycielom lepszego dostępu do nowych technologii w szkołach z terenu działania
Grupy TAURON.
2. Celem Programu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom dostępu do nowoczesnych pomocy
dydaktycznych, wzmocnienie ich kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych działań,
poprzez przekazanie środków w wysokości 100 000 złotych na kompleksowe odnowienie
klasopracowni do nauki przedmiotów ścisłych oraz zakup pomocy dydaktycznych.
3. Temat przewodni tegorocznej edycji Projektu brzmi „Zielone Laboratoria TAURONA”
i jest jednocześnie określeniem obowiązkowego zadania przydzielonego do zrealizowania o
którym mowa w § 3 ubiegającym się o nagrodę Uczestnikom Projektu, o których mowa w §1
ust. 2.

Temat wynika ze zmiany kierunków strategicznych i zaangażowania firmy w skuteczne
przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zrównoważony rozwój poprzez zwrot w kierunku
wytwarzania energii przyjaznej środowisku. Mając świadomość wyzwań, przed którymi stoi
współczesny świat, w tym również branża energetyczna, chcemy wspierać proces zmian
regionów przemysłowych, ten zaś swój początek ma właśnie w szkołach.

§3
WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Realizacja zadania polega na samodzielnym przygotowaniu prezentacji (dowolną techniką –
video, prezentacja, inne) nowoczesnej klasopracowni do nauki przedmiotów ścisłych lub
zawodowych.
2. W ramach prezentacji muszą się znaleźć:
- aktualne zdjęcia klasopracowni do nauki przedmiotów ścisłych w szkole;
- wizualizacja klasopracowni po jej przemianie w Zielone Laboratorium TAURONA
z wykorzystaniem środków nie przekraczających 100 000 zł (stu tysięcy złotych);
- opis planowanych zmian wraz z wykazem oraz kosztorysem pomocy dydaktycznych.
Szkoła biorąca udział w konkursie zobowiązuje się do pomalowania ścian w klasopracowni we
własnym zakresie oraz przy udziale środków własnych.
3. Za zgłoszenie udziału w Projekcie uznawane jest nadesłanie prawidłowo wypełnionego:
- Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1);
- Oświadczenia Uczestnika Projektu (załącznik nr 2);
wraz z prezentacją, o której mowa w § 3 ust. 1, w terminie do 15.05.2022 r.
4. Zgłoszenia udziału w Projekcie należy przesyłać wybierając jedną z niżej wymienionych form:
- droga elektroniczna – na adres mailowy: tpe.laboratoria@tauron.pl przesyłając zeskanowany,
wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (zał. 1) oraz oświadczenie uczestnika projektu
(zał. 2) wraz z prezentacją;
- droga pocztowa - przesyłając do Organizatora Projektu prezentację na nośniku typu pen drive
oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (zał. 1) oraz oświadczenie uczestnika
projektu (zał. 2) na adres:
TPE SA ul. Ściegiennego 3,
40-114 Katowice Biuro Komunikacji
umieszczając na kopercie dopisek o treści „Zielone Laboratoria TAURONA” .
5. Jedna szkoła może zgłosić do projektu jedną prezentację.
6. Szkoły, które zostaną zakwalifikowane do projektu są zobowiązane do podpisania umowy
stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku ukazania w przesłanej prezentacji wizerunku osób (uczniów, nauczycieli), szkoła
zobowiązuje się do zorganizowania i zebrania zgód od opiekunów prawnych dzieci o

wykorzystanie wizerunku dziecka.
8. Zgłoszenie udziału w Projekcie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§4
HARMONOGRAM PROJEKTU
1. 21 marca - 15 maja 2022 r. – przyjmowanie zgłoszeń;
2. 23 maja 2022 r. – ogłoszenie wyników Projektu;
3. 24 maja – 30 czerwca 2022 r.– podpisanie Umów ze szkołami, przekazanie środków
finansowych;
4. 1 lipca – 31 sierpnia 2022 r. – czas dla szkół na wdrożenie projektów (remont i wyposażenie sal);
5. 1 września 2022 r. – otwarcie klas w szkołach, konferencja prasowa w zmodernizowanej
klasopracowni jednej ze szkół.
§5
OCENA PRAC PROJEKTOWYCH
1. Ocenie podlegać będą jedynie prezentacje przesłane w terminie zgłaszania prezentacji
wskazanym w § 4 ust. 1 Regulaminu oraz spełniające zasady uczestnictwa w Projekcie.
2. Zgłoszone prezentacje będą oceniane przez jury. Szczegółowe zasady pracy jury Projektu
zostaną ustalone przez członków jury po jego ukonstytuowaniu. Do udziału w programie
zakwalifikują się 4 szkoły i to z nimi Organizator podpisze Umowę stanowiącą Załącznik nr 3.
3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
1) trafność doboru tematu pracy,
2) oryginalność.
4. Decyzje jury są ostateczne.

§6
PRAWA AUTORSKIE
1. Nadesłane prace muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych projektach. Nadesłanie pracy na projekt jest
jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
2.

Uczestnikowi zgłaszającemu prezentację powinny przysługiwać niczym nie ograniczone autorskie
prawa osobiste i majątkowe do przesyłanej prezentacji, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z
dnia z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i pokrewne i przyjmuje na siebie pełną
odpowiedzialność z tego tytułu.

3.

Poprzez zgłoszenie prezentacji udziela się nieodpłatnie TAURON niewyłącznej, nieograniczonej
czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z pracy w zakresie związanym z przeprowadzeniem
i promowaniem Projektu, na polach eksploatacji określonych w ust. 4, równocześnie zobowiązuje
się do nierozporządzania przysługującymi mu prawami autorskimi do pracy projektowej do dnia
rozstrzygnięcia Projektu, a jeśli zostanie nagrodzony do dnia odebrania nagrody.

4.

Licencja jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń
ilościowych za pomocą dowolnej techniki, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej,
elektronicznej, w pamięci komputera i w multimedialnych,
2) rozpowszechnianie utworu w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń, w
szczególności poprzez:
a) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy, na których utwór lub jego fragmenty zostały
utrwalone, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników, w postaci
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworu lub jego fragmentów do obrotu
drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu, przez rozpowszechnianie w każdej
formie
i
we
wszelkiego
typu
materiałach,
w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub
dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworu, albo jego elementów,
b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
c) tłumaczenie utworu w całości lub w części na języki obce oraz zmiana i przepisanie utworu
na inny rodzaj zapisu bądź system.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Przystępując do Projektu („Uczestnicy Projektu”) akceptują warunki zawarte w Regulaminie.

2.

Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Projektu, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec,
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej.

3.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Projektu, w szczególności dotyczące
przyznania nagród, winny być zgłoszone przez Uczestnika w formie pisemnej, na adres
Organizatora z dopiskiem „Zielone Laboratoria TAURONA”, w terminie do 7 dni od dnia
rozstrzygnięcia Projektu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie informując o tym na
www.laboratoria.tauron.pl

5.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa,
w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§8
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratoremi danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc:
a)
pod adresem poczty elektronicznej: tpe.iod@tauron.pl
b)
pod adresem korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S.A., ul Ks. Piotra
Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.

3.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych stanowi
warunek udziału w Projekcie. Natomiast podanie adresu korespondencyjnego stanowi warunek
otrzymania nagrody przez Laureatów Projektu.

4.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a)
udziału w Projekcie, wyłonienia laureatów oraz przesłania nagród [podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. a RODOii] tj. na podstawie Państwa zgody, przez okres trwania projektu lub do
momentu wycofania zgody,
b)
ewentualnych postępowań wyjaśniających i ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony
przed roszczeniami – przez czas trwania ewentualnych postępowań i przez okres
przedawnienia potencjalnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie
uzasadniony interes Administratora w postaci postępowań wyjaśniających, dochodzenia
roszczeń i obrony przed roszczeniami.

5.

Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o
których mowa powyżej, tj. do czasu zakończenia Projektu lub do czasu wycofania zgody.

6.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a)
prawo do wycofania zgody,
b)
prawo dostępu do danych osobowych,
c)
prawo do sprostowania danych,
d)
prawo do usunięcia danych,
e)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f)
prawo do przeniesienia danych,
g)
prawo do wniesienia sprzeciwu.
h)
prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji
istnienia uzasadnionego interesu Administratora do przetwarzania danych osobowych.

7.

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy w pkt. 6 lub uzyskać więcej
informacji – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
a)
pisemnie na adres TAURON Polska Energia S.A. ul. Ściegiennego 3, 40 – 114 Katowice,
b)
mailowo na adres tpe.iod@tauron.pl.

8.

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do
rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia
otrzymania żądania.

9.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa,
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

10.

Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w
związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza
EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie
do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku
do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych,
zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub
zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.
W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o
stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o
miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w
niniejszej informacji.

11.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a)
podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,

b)

podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa,
c)
podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych,
prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,
d)
podmioty świadczące nam usługi pomocy prawnej,
e)
podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące Usługi ITiii,
f)
podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
g)
podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkową,
rachunkową,
h)
podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych
osobowych.

i

Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub
wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są
określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego
może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO.
ii

RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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. Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie
www.tauron.pl/rodo
iii Usługi IT - stanowią narzędzia, które pozwalają realizować zdefiniowane procesy biznesowe oraz pozwalają na
jednoczesną sprawną i szybką komunikację wielu osób zatrudnionych lub współpracujących w Podmiotach Grupy
TAURON, które korzystają z dostępu do Usług IT, a w efekcie zapewniają wymaganą współpracę pomiędzy osobami
zatrudnionymi lub współpracującymi w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do Usług IT.
Przetwarzanie danych użytkowników w Usługach IT jest konieczne dla należytego wykonywania przez nich
obowiązków służbowych.

