REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO
„AKADEMIA UWIELBIAM”
CELE PROGRAMU:









Edukacja młodzieży na temat zasad zdrowego trybu życiu, roli aktywności sportowej oraz
właściwego doboru produktów żywnościowych.
Uświadomienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, jak ważne jest przestrzeganie
zasad prawidłowego żywienia w kontekście kształtowania właściwych nawyków
żywieniowych na przyszłość.
Edukowanie młodzieży na temat przeciwdziałania marnowaniu żywności, poznanie metod
zapobiegania temu problemowi.
Zachęcenie młodych ludzi do samodzielnego przyrządzania posiłków, do gotowania
i spędzania czasu przy stole z najbliższymi.
Budowanie wśród nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych świadomości roli uczenia
przez doświadczenie, w kształtowaniu wiedzy i postaw dzieci dotyczących właściwego
odżywiania się.
Wspieranie nauczycieli w edukowaniu uczniów o właściwym stylu życia poprzez dostarczenie
im ciekawych, wysokiej jakości materiałów edukacyjnych i narzędzi do prowadzenia zajęć.

DEFINICJE:
Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:









Regulamin – niniejszy Regulamin Programu „Akademia Uwielbiam”, określający zasady
prowadzenia Programu.
Organizator – Organizatorem Programu „Akademia Uwielbiam” jest MGD MWS Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wadowicach, przy
ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000271001, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze
identyfikacji podatkowej (NIP) 551-17-02-355, REGON 070768005.
Program – Program edukacyjny „Akademia Uwielbiam”, prowadzony przez czas określony od dnia
22 października 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku.
Konkurs – Konkurs „Akademia Uwielbiam”, którego regulamin stanowi załącznik numer 1 do
niniejszego regulaminu.
Szkoły – Uczniowie klas od VI do VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjum (publicznych i
niepublicznych), których siedziby znajdują się na terenie całej Polski. Zgłoszenia dokonuje dyrektor
Szkoły, nauczyciel lub inna osoba uprawniona do reprezentowania danej szkoły, dalej
Przedstawiciel Szkoły.
Certyfikat – Certyfikat „Akademia Uwielbiam” przyznawany Szkołom, które spełnią kryteria
zawarte w Regulaminie. Certyfikat przesyłany jest szkołom w wersji elektronicznej po uzupełnieniu
Ankiety podsumowującej Program.

ZASADY PROGRAMU:
A. PRZEDMIOT PROGRAMU
Nauczyciele szkół przeprowadzą 2 lekcje na temat prawidłowego stylu życia oraz znaczenia w nim
właściwego odżywiania i aktywności sportowej oraz zasad związanych z niemarnowaniem żywności i
podstawami gotowania, według scenariuszy lekcji przesłanych drogą mailową na wskazane przez
szkoły adresy mailowe.
B. ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU
Przedstawiciel Szkoły dokonuje zgłoszenia Szkoły do udziału w Programie poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej Programu
www.akademiauwielbiam.pl lub podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem.
C. REALIZACJA PROGRAMU
1. Po zgłoszeniu do Programu Szkoła otrzymuje drogą mailową komplet materiałów edukacyjnych na
podstawie których zapewni przeprowadzenie dwóch lekcji, poświęconych prawidłowemu stylowi
życia i właściwego odżywiania, według specjalnie stworzonych przez zespół ekspertów (metodyków,
dietetyków) scenariuszy, w dopasowanej i atrakcyjnej dla uczniów formie.
2. Po przeprowadzeniu zajęć, Szkoła w której przeprowadzono lekcje opisane w pkt. 1 powyżej, może
dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) wziąć udział w Konkursie.
3. Po zakończeniu Programu Szkoła, która wzięła w nim udział otrzymuje drogą mailową Certyfikat
ukończenia Programu edukacyjnego „Akademia Uwielbiam”. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest
wypełnienie Ankiety podsumowującej Program znajdującej się na stronie
www.akademiauwielbiam.pl.
D. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
Szkoły, które przeprowadzą 2 lekcje w oparciu o przesłane materiały edukacyjne, mogą wypełnić na
stronie www.akademiauwielbiam.pl Ankietę podsumowującą Program i otrzymać drogą mailową
Certyfikat potwierdzający udział w Programie „Akademia Uwielbiam”.
F. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących Szkołę w ramach Programu (dalej:
„Użytkownicy”) dokonywane będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w
szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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. ( dalej „ RODO”).
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Grupa Maspex sp. z o.o sp.k z siedzibą w
Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571274, NIP:
55126117657 (dalej „ Administrator Danych Osobowych”).

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
e-mail:marketing@maspex.com
Osobą kontaktową Administratora Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Adres do korespondencji: Inspektor
Ochrony Danych Osobowych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail:
iodmarketing@maspex.com.
3. Administrator Danych Osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostepnieniem
osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem
właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą lub
zniszczeniem.
4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu uczestniczenia zgłoszonej przez Użytkownika
szkoły w Programie. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu następuje na podstawie art.
6 ust.1 lit. f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeśli jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią.
5. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane upoważnionym pracownikom Administratora
Danych Osobowych, a także na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych:
Administratorowi Serwisu uwielbiam.pl/Organizatorowi Programu i jego upoważnionym
pracownikom, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji,
systemów informatycznych oraz ww. serwisu w których dane osobowe Użytkowników są
przetwarzane,
agencjom
marketingowym
współpracującym
z
Organizatorem
Programu/Administratorem Serwisu lub Administratorem Danych Osobowych, Partnerom
Organizatora Programu/Administratora Serwisu lub Administratora Danych Osobowych, oraz gdy taki
obowiązek wynika z przepisów prawa na żądanie właściwych organów państwowych.
6. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez czas trwania Programu oraz po jego zakończeniu, do
czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z udziału w Programie.
7. Użytkownicy mają prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d) prawo do żądania przeniesienia danych,
e) prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Powyższe prawa Użytkownicy mogą zrealizować kontaktując się z Administratorem Danych
Osobowych na adres do korespondencji lub mailowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub na
adres mailowy Administratora Serwisu tj. admin@uwielbiam.pl.
G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Regulamin Programu dostępny jest na stronie www.akademiauwielbiam.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: kontakt@akademiauwielbiam.pl.

Organizator zastrzegają sobie prawo zmiany zasad realizacji Programu lub jego odwołania w przypadku
wystąpienia okoliczności od nich niezależnych.

