Szanowny Użytkowniku,
zanim przystąpisz do Konkursu o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego „Być jak Ignacy”. Nauka to
przyszłość i założysz konto na stronie www.bycjakignacy.pl zapoznaj się z niniejszym
Regulaminem. Założenie Konta jest potwierdzeniem zapoznania się z treścią regulaminu i
akceptacją wszystkich jego postanowień.
Regulamin Konta Użytkownika
I.

Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin. Regulamin niniejszy określa ogólne zasady funkcjonowania
i korzystania z Platformy „Być jak Ignacy” oraz warunki korzystania z usług dostępnych dla
Użytkownika posiadającego Konto na Platformie „Być jak Ignacy”. Regulamin, jest
regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest dostępny stronie internetowej
www.bycjakignacy.pl oraz w siedzibie Organizatora.
Konkurs – Konkurs o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego V edycji programu rok szkolny 2020/2021
„Być jak Ignacy” Nauka to przyszłość.
Organizator Konkursu - K&Y spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w
Poznaniu, ul. Heweliusza 18, 60-281 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznania w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526075, NIP 7831717336.
Platforma „Być jak Ignacy” – serwis internetowy udostępniany za pośrednictwem sieci
Internet prowadzony pod adresem www.bycjakignacy.pl którego administratorem jest
Fundacja PGNiG S.A im. Ignacego Łukasiewicza (zdefiniowana poniżej). Dostęp do Platformy
„Być jak Ignacy”, w tym materiałów, narzędzi i treści tam zamieszczanych przez Organizatora
- jest wyłącznie możliwy dla zarejestrowanych uczestników, zgodnie z Regulaminem Konkursu
o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego V edycji programu - rok szkolny 2020/2021 „Być jak Ignacy”
Nauka to przyszłość, (zwany dalej: „Regulaminem Konkursu”)
Usługodawca - podmiot administrujący Platformą „Być jak Ignacy” oraz udostępniający usługę
Konta - Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie (01-224), ul.
Kasprzaka 25, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000210832, NIP:
5262781188, REGON: 015768502; zwana dalej Fundacją.
Koło Naukowe – zespół uczniów w wieku szkoły podstawowej - zorganizowany przez
pełnoletnią osobę fizyczną będącą nauczycielem danej szkoły – utworzony zgodnie z
Regulaminem Konkursu i biorący udział w Konkursie,

Konto – konto na Platformie „Być jak Ignacy” – założone przez Koło Naukowe umożliwiające
udział w Konkursie - stanowiące zbiór przekazanych przez usługobiorcę danych i ustawień
związanych z działaniem usług w ramach Platformy „Być jak Ignacy” wymagających
zalogowania.
Profil – uporządkowany i ustrukturalizowany zbiór informacji, danych, przekazywanych
dobrowolnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta.
II. Konto
1. Konto jest usługą dostępną po zarejestrowaniu się (szczegóły rejestracji w pkt III
Regulaminu). Konto umożliwia dostęp do swojego profilu, zawartych w nim danych
osobowych oraz do formularza wgrywania prac konkursowych.
2. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Korzystanie z Konta jest usługą opartą na
dostępie warunkowym w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych
usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.
Korzystanie z innych usług niż Konto na Platformie „Być jak Ignacy” nie jest oparte na dostępie
warunkowym.
3. Można założyć dowolną liczbę Kont. W przypadku zakładania więcej niż jednego konta
należy podać podczas rejestracji różne adresy e-mail dla każdego Konta.
4. Złożenie Konta umożliwia dostęp do Profilu, którym można zarządzać poprzez panel
dostępny w Platformie „Być jak Ignacy”. Dodatkowo w ramach Konta można korzystać z
następujących usług dostępnych w Platformie „Być jak Ignacy”:
a) pobieranie i wyświetlanie materiałów edukacyjnych,
b) raportowanie działalności Koła Naukowego,
c) wgrywanie prac Konkursowych,
d) zdobywanie punktów za realizowanie założeń Konkursu,
e) dostęp do rankingu Kół Naukowych,
f) otrzymywanie wiadomości dotyczących Konkursu,
g) otrzymywanie informacji dotyczących działalności Usługodawcy, a w szczególności
o organizowanych programach i konkursach, w tym kolejnych edycjach Konkursu.
5. Niedopuszczalne jest wykorzystanie jakichkolwiek treści i usług do celów niezgodnych z
prawem, z normami obyczajowym i etycznymi.
6. Zabronione jest przesyłanie jakichkolwiek treści, w tym jakichkolwiek zdjęć, które zawierają
wulgaryzmy, słowa powszechnie uważane za obraźliwe, inne opisy powszechnie uważane
za obraźliwe lub które mogą być uznane za naruszające prawo lub dobre obyczaje, bądź
dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, w szczególności treści wulgarne, propagujące
przemoc czy dyskryminację.

7. Hasła i identyfikatory związane z Kontem nie mogą być ujawniane osobom trzecim, należy
również chronić swoje Konto przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
8. Użytkownik musi spełniać co najmniej poniższe wymagania techniczne, aby móc korzystać
z usług świadczonych za pomocą „Platformy Być jak Ignacy” oraz do niezakłóconego udziału
w Konkursie:
a. mieć do dyspozycji komputer, tablet lub smartfon;
b. mieć dostęp do Internetu;
c. posiadać prędkość łącza co najmniej 10 Mb/s;
d. mieć dostęp do stron www;
e. posiadać najnowszą stabilną wersję przeglądarki internetowej: Firefox, Google
Chrome, Microsoft Edge, Safari, Opera;
f. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej;
g. posiadać system operacyjny Microsoft w wersji Windows 7 lub nowszej albo OSx
10.15 lub nowszy;
h. mieć włączoną akceptację plików Cookie oraz obsługa skryptów Java Script;
i. posiadać oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub
nowszej;
j. mieć włączoną akceptację wyskakujących okienek (pop-up);
k. minimalna wersja wyświetlacza urządzenia nie może być mniejsza niż 4 cale
przekątnej ekranu;
l. w przypadku korzystania ze smartfona lub tabletu musi korzystać z urządzenia w
pozycji pionowej;
m. mieć dostęp do serwisu YouTube.
9. Niespełnienie wymagań technicznych określonych w ust. 8 powyżej (w szczególności
nieprawidłowa konfiguracja komputera lub oprogramowania) może prowadzić do
niemożności udziału w Konkursie, w tym do niemożności korzystania z Platformy „Być jak
Ignacy”.
10. Korzystanie z usług świadczonych zgodnie z Regulaminem nie wiąże się ze szczególnym
zagrożeniem wynikającym z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza
tym, że usługi te są powszechnie dostępne w publicznej sieci teleinformatycznej.
III. Rejestracja i logowanie
1. Warunkiem założenia Konta jest przejście procedury rejestracji polegającej na
wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz wyrażenie odpowiednich zgód.
Procedura rejestracyjna wymagać będzie podania następujących danych: 1) adres email Użytkownika; 2) Hasło do Konta Użytkownika; 3) imię Użytkownika oraz wyrażenia
następujących zgód: 1) Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Konta
i akceptuję jego treść; 2) Potwierdzam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną
dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych zawartą w w/w Regulaminie Konta

2. Po podaniu danych oraz wyrażeniu zgód, zgodnie z ust. 1 powyżej, przesłany zostanie
link aktywacyjny pocztą elektroniczną na podany adres. Po kliknięciu na link konto
zostanie aktywowane.
3. Podane dane w postaci adres e-mail i hasła będą służyły do logowania się do Konta.
4. Aby dokonać rejestracji należy zaakceptować niniejszy regulamin oraz potwierdzić
zapoznanie się z klauzulą informacyjną.
5. Dodatkowo, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji, o których
mowa w pkt. II.4.g powyżej. W takim przypadku Usługodawca będzie wysyłał
Użytkownikowi na podany przez Użytkownika adres e-mail wspomniane informacje.
Takie informacje będą uważane za zamówione przez Użytkownika. Użytkownik może
w każdym momencie wycofać wyrażoną zgodę poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na
adres bycjakignacy@kybrands.com.
IV. Odpowiedzialność
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkownika na
Koncie, jak też za korzystanie z Konta w sposób niezgodny z Regulaminem.
2. Niedopuszczalne jest korzystania z danych dostępowych do cudzego Konta.
3. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego
działania Platformy „Być jak Ignacy” i jego dostępności przez całą dobę, a także aby usługi
dostępne w Platformie „Być jak Ignacy”, były jak najwyższej jakości.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących korzystania z
Konta, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności.
5. Usługodawca przed każdą zmianą poinformuje o wprowadzanych zmianach, okresowych
przerwach technicznych niezbędnych do rozwijania usługi oraz minimalizowania ryzyka
wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nie wpływały one na możliwość
korzystania z Konta.
V. Zakończenie korzystania z usług.
1. Udostępniając możliwość utworzenia Konta - Usługodawca świadczy usługi drogą
elektroniczną w zakresie wynikającym z funkcjonalności Platformy „Być jak Ignacy”.
2. Użytkownik może w każdym momencie zakończyć korzystnie z usług elektronicznych za
pośrednictwem Platformy „Być jak Ignacy” i zrezygnować z udziału w Konkursie postępując
zgodnie z Regulaminem Konkursu. Likwidacja Konta przez Użytkownika – jest
równoznaczna z rezygnacją ze świadczenia usług drogą elektroniczną i rezygnacją z udziału
w Konkursie.

3. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się na rzecz Koła Naukowego
reprezentowanego przez nauczyciela na podstawie zgód wyrażonych przez rodziców.
4. Usunięcie Konta następuje poprzez złożenie oświadczenia przez nauczyciela
reprezentującego Koło Naukowe wysłanego z adresu e-mail, na który zostało założone
konto na adres bycjakignacy@kybrands.com z tytułem wiadomości „Prośba o usunięcie
konta”. W przypadku, gdy oświadczenia takiego nie może złożyć nauczyciel, może ono
pochodzić od dyrektora szkoły. Po otrzymaniu oświadczenia, Konto jest usuwane.
5. Usunięcie Konta skutkować będzie utratą dostępu do usług świadczonych poprzez Konto.
6. W przypadku stwierdzenia, iż Koło Naukowe lub którykolwiek z jego członków, w tym
nauczyciel naruszył Regulamin, Konto może być usunięte, a Koło Naukowe wykluczone z
Konkursu. O usunięciu Konta i wykluczeniu z Konkursu zawiadamia się nauczyciela
reprezentującego Koło Naukowe.
7. Usługodawca może korzystać z adresu e-mail Użytkownika także po zakończeniu Konkursu
w celu przesyłania informacji, o których mowa w pkt. II.4.g., chyba, że Użytkownik zażądał
usunięcia Konta lub wycofał wyrażoną zgodę
VI. Dane osobowe
Informacja dotycząca procesu przetwarzania danych osobowych w zw. rejestracją i
korzystaniem z Konta zawarta jest w treści Załącznika nr 1 do Regulaminu.
VII. Reklamacje
1.

Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie świadczonych przez
Usługodawcę w ramach Platformy „Być jak Ignacy”.

2.

Reklamacje rozpoznaje Usługodawca.

3.

Reklamacje powinny być przesyłane na adres e-mail: bycjakignacy@kybrands.com.
Wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: "reklamacja" i
powinna zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie (2) oznaczenie
usługobiorcy.

4.

Usługodawca może zażądać uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli bez
uzupełnienia rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

5.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres
e-mail wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin
rozpoznania reklamacji może być wydłużony do 30 dni.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Postanowienia Regulaminu mogą zostać zmienione przez Usługodawcę.
2. Zmiana Regulaminu zostanie podana do wiadomości poprzez opublikowanie na Platformie
„Być jak Ignacy” z 7 dniowym wyprzedzeniem oraz wysłania wiadomości e-mail do
usługobiorców, którzy takie adresy podali.
3. W terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości zmiany Regulaminu, każdy może
zrezygnować z korzystania z Platformy „Być jak Ignacy”, przesyłając oświadczenie email –
na adres: bycjakignacy@kybrands.com.
4. Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, z Organizatorem można
komunikować się drogą elektroniczną, pod adresem bycjakignacy@kybrands.com.
5. Wszystkie spory wynikające z realizacji zobowiązań w związku z Konkursem będą
rozwiązywane przez właściwy sąd cywilny.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.09.2020 roku.

Załącznik nr 1
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZW. REJESTRACJĄ I
KORZYSTANIEM Z KONTA
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego
Łukasiewicza („Fundacja”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, 01224 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) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) obsługi Konta Użytkownika 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 do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących Fundacji –
w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody – podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f
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) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i
usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi niezbędne do prowadzenia
Konta. Dostęp do danych mogą również uzyskać podmioty uprawnione na podstawie
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu
usunięcia Konta. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana 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) Przysługuje Pani/Panu 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) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
osobowych w celu wskazanym w punkcie 4c) powyżej.
9) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO.
10) Podanie danych jest wymagane przez Fundację w celu założenia i obsługi Konta.
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zarejestrowania Konta.

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Fundacja PGNiG S.A im. Ignacego Łukasiewicza z ul. Kasprzaka 25, 01-224
Warszawa
Ja/My(*) __________________________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o
moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy
następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o
świadczenie następującej usługi(*)
_____________________________________________________________________
Data rejestracji
_____________________________________________________________________
Imię i nazwisko użytkownika
_____________________________________________________________________
Adres email
_________________________________________________________________________
Data
_____________________________________________________________________
(*) Niepotrzebne skreślić.

