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„Chronię swoje dane” 

Projekt Data Protection Advisory Group 

dla 

dzieci i młodzieży 
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Regulamin 
Ogólnopolskiego Projektu edukacyjnego „Chronię swoje dane”. 

Inicjatywa edukacyjna skierowana dla dzieci i młodzieży 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa                           

w Projekcie edukacyjnym „Chronię swoje dane”, realizowanym przez Brand Digital Group z 
siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-999), przy ulicy Gieysztora 2 lokal 24. 

2. Organizatorem programu jest Brand Digital Group zwany dalej Organizatorem. 
3. Projekt o zasięgu ogólnopolskim, skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych oraz pozostałych placówek edukacyjnych  i  organizacji rządowych                                             
i pozarządowych na terenie całego kraju. 

4. Projekt  realizowany jest w celu upowszechnienia wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa                       
do prywatności wśród dzieci i młodzieży. 

5. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
§ 2 

Definicje 
1. Projekt - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Chronię swoje dane”, realizowanym przez Brand 

Digital Group.       
2. Uczestnik Projektu – szkoła lub inna organizacja rządowa i pozarządowa, osoba fizyczna lub 

prawna, która przystąpiła  do udziału  w Projekcie. 

3. Partner wspierający – osoba prawna, osoba fizyczna, instytucja, jednostka organizacyjna                               
nie posiadającą lub posiada osobowość prawną, która poprzez podejmowane działania i przy 
wykorzystaniu zasobów własnych, wspiera Projekt. 

4. Koordynator Projektu – osoba fizyczna (np. nauczyciel, konsultant, doradca metodyczny) 
wyznaczona przez dyrektora placówki, która została zgłoszona do Projektu, do kontaktów                                 
i współpracy z Organizatorem, w ramach realizacji Projektu. 

5. Formularz zgłoszenia – elektronicznych formularz zgłoszenia udziału w Projekcie wymagający 
wypełnienia poprzez stronę internetową http://dpag.pl/kontakt/. 

6. Harmonogram realizacji Projektu – uzgodniony przez Uczestnika Projektu i Organizatora 
harmonogram realizacji Projektu. Harmonogram realizacji Projektu ustalany jest każdorazowo 
pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. 

§ 3 

Cele Projektu 
1. Cel główny – poszerzenie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony danych 

osobowych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 
2. Cele szczegółowe: 

- poszerzenia wiedzy uczniów (dzieci i młodzieży) w zakresie ochrony ich danych osobowych,  
- poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, 
- kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej. 

 
§ 4 

Zgłoszenie i zasady uczestnictwa w Projekcie 
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1. Zgłoszenia do programu przyjmowane są od 1 września 2015 roku za pomocą formularza 
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 
http://dpag.pl/kontakt/. 

2. Zgłoszenie do Projektu w formie elektronicznej składa Dyrektor placówki, wychowawcza klasy, 
rodzic/opiekun prawny lub wyznaczona przez organizację   Partnera wspierającego osoba. 

3. Projekt jest realizowany od dnia 1 września 2015 roku na czas nieoznaczony. Brand Digital Group 
zastrzega sobie możliwość rezygnacji z prowadzenia projektu w każdym czasie. 

 
§ 5 

Uprawnienia i obowiązki Partnerów wpierających 
Zasady współpracy ustalane są każdorazowo pomiędzy Partnerem wspierającym, a Organizatorem, 
na mocy osobno zawartego porozumienia stron. 
 

§ 6 

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 
1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do: 
a) otrzymania materiałów edukacyjnych skierowanych do uczestników Projektów oraz opiekunów 
prawnych, 

b) uczestnictwa w konkursach i innych wydarzeniach organizowanych w ramach Projektu, 

c) opracowania poprawnych metodycznie i merytorycznie, scenariuszy 45-minutowych lekcji                               
lub innych materiałów edukacyjnych i przekazania do Organizatora w trakcie realizacji Projektu                          
w celu rozszerzenia materiałów edukacyjnych Projektu, 

2. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 
a) dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, 
b) wyznaczenie do kontaktów roboczych z Organizatorem - Koordynatora Projektu w placówce 
oświatowej uczestniczącej w Projekcie. 
 

§ 7 

Zakres wsparcia Organizatora  
Zakres wsparcia dla Uczestników Projektu oraz Partnerów obejmuje: 
a) organizację warsztatów, wykładów dla dzieci i młodzieży będących Uczestnikami Projektu 
w ramach realizacji Projektu; 
b) przekazanie materiałów edukacyjnych (scenariuszy lekcji i gier, prezentacji multimedialnych, 
dokumentów do realizacji konkursów, publikacji i opracowań na temat ochrony danych osobowych, 
materiałów promocyjnych Projektu); 
c) konsultacje na temat metodyki prowadzenia zajęć oraz treści merytorycznych; 
d) możliwość wymiany doświadczeń w ramach „dobrych praktyk”. 
 

§ 8 

 Postanowienia końcowe 
1. Regulamin obowiązuje od momentu rozpoczęcia Projektu przez cały czas trwania Projektu. Udział  

w Projekcie oznacza wyrażenie zgody na jego postanowienia. 

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.dpag.pl/csr/. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Projektu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu realizacji Projektu. 
5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem 

poinformować Organizatora Projektu o ewentualnej zmianie harmonogramu przez Uczestnika 
Projektu. 
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6. Kwestie nie uregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Organizatora. 
7. Informacje na temat Projektu udzielane są przez Organizatora w formie elektronicznej                                     

pod adresem e-mail: office@dpag.pl . 
8. Organizator Projektu nie zwraca kosztów noclegu, dojazdu i delegacji w związku z organizacją 

wydarzeń (m.in. szkoleń, seminarium, spotkań) w ramach Projektu. 

9. Wybrane materiały dydaktyczne i scenariusze lekcji opracowane w ramach Projektu, mogą                           
być upublicznione na stronie internetowej www.dpag.pl. 

10. Logo Uczestnika Projektu może być upublicznione na stronie internetowej www.dpag.pl                                
oraz na wskazanych przez Organizatora portalach społecznościowych. Użycie logo Uczestnika 
Projektu wymaga uzyskania wcześniejszej zgody przez Organizatora. 

 
§ 9 

 

Administratorem danych osobowych Uczestników Projektu jest Brand Digital Group z siedzibą            
w Warszawie, kod pocztowy 02-999, przy ul Gieysztora 2 lokal 12. Dane osobowe przetwarzane są     
w celach związanych z realizacją oraz obsługą Projektu „Chronię swoje dane”. Po wyrażeniu 
dodatkowej zgody, dane mogą  być przetwarzane w celu przedstawienia oferty, marketingu 
bezpośredniego w odniesieniu do własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji 
handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną przez Brand Digital Group. Podanie danych jest 
dobrowolne. Każda osoba  ma prawo wglądu w swoje dane, możliwość ich poprawiania oraz 
usunięcia. 
 

http://www.dpag.pl/

