Regulamin VI edycji Programu edukacyjnego
Junkers-Bosch
dla uczniów technicznych szkół ponadpodstawowych „Junkers szkoli”

§1
Organizator
1. Organizatorem VI edycji Programu edukacyjnego „Junkers szkoli” (dalej jako „Program)
jest A1 Piotrowski, Wielgus Sp. J., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowska 4 lok. 138,
00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214676, numer NIP
527-23-60-117, REGON 017437181, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Organizator działa na zlecenie Robert Bosch Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy
Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051814,
o kapitale zakładowym w wysokości 197 443 600 zł, o numerze NIP 526 102 79 92,
REGON 011124535, numer rejestrowy BDO 000007792 (zwanej dalej „Bosch”).
§2
Zasięg Programu
Program realizowany jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w trzech regionach „Kraków”,
„Warszawa” i „Poznań”.
§3
Cel Programu
Celem Programu jest zapoznanie uczniów z technologiami wykorzystywanymi w urządzeniach
grzewczych, ich funkcjonowaniem oraz aspektami ekonomicznymi związanymi z ich
eksploatacją.
§4
Uczestnicy
1. Uczestnikami Programu mogą być, na zasadach określonych w Regulaminie, szkoły
ponadpodstawowe prowadzące działalność edukacyjną na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej w zawodach: technik gazownictwa, technik urządzeń sanitarnych lub podobnych
oraz uczniowie tych szkół.
2. W Programie biorą udział szkoły wskazane w ust. 1, które w terminie do dnia 30 września
przystąpią do niego w sposób opisany poniżej.
3. Szkoła może przystąpić do Programu wypełniając i składając do Organizatora deklarację
uczestnictwa na odpowiednim formularzu.
4. Przystępując do Programu szkoła podaje:
4.1. nazwę i adres szkoły;
4.2. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon i adres email) nauczyciela
koordynującego Program w danej szkole;
4.3. dane pozostałych nauczycieli (imię i nazwisko, telefon i adres email)
zainteresowanych udziałem w szkoleniu przeprowadzonym w Centrum Szkoleniowym
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Junkers oraz prowadzeniem zajęć dodatkowych z uczniami wraz z deklaracjami
uczestnictwa i zgodą na kontakt;
4.4. listę uczniów (imię i nazwisko), którzy przystępują do Programu, wraz z wypełnionymi
przez nich albo, w przypadku uczniów niepełnoletnich, przez ich opiekunów prawnych
deklaracjami uczestnictwa oraz zgodami na wykorzystanie wizerunku.
5. Uczniowie w deklaracji uczestnictwa podają następujące dane:
5.1. imię i nazwisko,
5.2. imiona i nazwiska opiekunów prawnych – w przypadku uczniów niepełnoletnich.
6. Formularze dostarcza Organizator drogą elektroniczną na adres email szkoły dostępny na
stronie internetowej szkoły.
7. Przystąpienie do Programu wymaga spełnienia wszystkich wymogów formalnych
wskazanych w niniejszym regulaminie. W szczególności zgłoszenia uczniów każdorazowo
muszą zawierać prawidłowo udzielone zgody wskazane w formularzach.
8. Każda szkoła zgłaszając swój udział w Programie może zgłosić dowolną liczbę uczniów,
ale w każdym przypadku nie mniej niż pięciu (5). Każdy uczeń może brać udział w
Programie tylko raz, w związku z czym uczestnicy poprzednich edycji Programu nie mogą
wziąć udziału w bieżącej edycji.
9. Organizator każdorazowo weryfikuje poprawność deklaracji uczestnictwa, w szczególności
skuteczność zgód.
10. Każda szkoła przystępująca do Programu przypisywana jest do jednego z regionów:
„Kraków”; „Poznań”; „Warszawa”, w zależności od lokalizacji jej siedziby. O przypisaniu
szkoły do danego regionu decyduje Organizator.
11. Uczestnik (zarówno uczeń, jak i szkoła) może w dowolnym momencie zrezygnować z
udziału w Programie, informując o tym Organizatora. Rezygnacja z udziału Programie jest
równoznaczna z rezygnacją z udziału w Konkursie.
12. Uczestnik (zarówno uczeń, jak i szkoła) może zostać wykluczony z udziału w Programie w
przypadku gdy jego zachowanie zagraża zdrowiu lub życiu innych osób bądź grozi
wyrządzeniem szkody w mieniu lub z innych ważnych przyczyn. Decyzja Organizatora o
wykluczeniu z udziału w Programie może zostać podjęta bez uprzedzenia.
13. Szkoła jest wyłącznie odpowiedzialna za uczniów, których zgłosiła do Programu, w
szczególności szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie dojazdu na zajęcia
odbywające się w ramach Programu i powrotu z zajęć.
§5
Czas trwania Programu
1. Program organizowany jest od września 2019 roku do czerwca 2020 roku.
2. Ramowy harmonogram VI edycji Programu:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

wrzesień/ październik 2019 – rozpoczęcie Programu, I szkolenie nauczycieli,
październik-listopad 2019 – przygotowania do pierwszego testu,
grudzień 2019 – pierwszy test wiedzy i II szkolenie nauczycieli,
grudzień 2019/styczeń 2020– przygotowania do drugiego testu,
styczeń/luty 2020 – drugi test wiedzy,
luty/marzec 2020 – przygotowania do trzeciego testu,
marzec 2020 – szkolenie w CSJ dla najlepszych uczniów,
kwiecień 2020 – trzeci test wiedzy,
maj/czerwiec 2020 – zakończenie Programu.
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§6
Przebieg Programu
1. Zajęcia w ramach Programu prowadzone będą na terenie biorących w nim udział szkół.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia pojedynczych zajęć w innych, wskazanych
przez Organizatora miejscach.
2. Uczestnictwo w Programie może polegać na zorganizowaniu dla uczniów-Uczestników
cyklicznych spotkań o charakterze zajęć pozalekcyjnych w wybranym przez szkołę
zakresie, zapewniających skuteczne przekazywanie wiedzy. Spotkania mogą mieć
charakter zajęć teoretycznych i praktycznych.
3. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia pojedynczych zajęć przez osoby wskazane
przez Organizatora.
§7
Zakres tematyczny Programu
1. Prowadzone w ramach Programu zajęcia dotyczyć będą trzech głównych obszarów
tematycznych:
1.1. technika kondensacyjna,
1.2. rekuperacja
1.3. pompy ciepła
2. Bosch zapewnia, na jednakowych zasadach dla wszystkich szkół, szkolenia dla
nauczycieli, którzy będą prowadzić z uczniami spotkania o charakterze zajęć
pozalekcyjnych w ramach Programu. Na szkoleniach Bosch przekazuje informacje
wskazane w ust. 1.
3. Termin i zakres szkoleń określa Bosch. Szkolenia dla nauczycieli będą odbywać się w
Centrach Szkoleniowych Junkers w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
4. Organizator pokrywa koszty przejazdu na szkolenie nauczycielom ze szkół mających
siedziby poza miejscowościami, w których szkolenie się odbywa, przy czym łączny koszt
biletów dla jednej osoby nie może przekroczyć 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto.
Zwrot kosztów dotyczy podróży środkami transportu publicznego, dla których możliwy jest
zakup biletu elektronicznego (e-biletu) lub jeżeli podróżujący nauczyciel dostarczy w ciągu
7 dni od przejazdu do organizatora na adres: A1 Piotrowski, Wielgus Sp. J. ul. Grzybowska
4 lok 138, 00-131 Warszawa bilety za ten przejazd. Informację o potrzebnych biletach dla
nauczycieli (imię i nazwisko nauczyciela, informacje o wybranym połączeniu) szkoła
zobowiązana jest przekazać koordynatorowi Programu ze strony Organizatora z
wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych na adres email: Iga.Trzeciakowska@a1btl.pl .
Bilety zostaną dostarczone w formie elektronicznej na adres email wskazany przez szkołę.
5. W ramach Programu odbędzie się również konkurs, w ramach którego uczniowie będą
rozwiązywać testy wiedzy (dalej jako „Konkursy”). Regulamin Konkursu dostępny jest
https://www.junkers.pl/informacje/bosch-termotechnika-szkoli/regulaminy.html.
§8
Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych
1.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych
(administratorem danych osobowych) jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105.
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2.

3

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch
Sp. z o.o. jest pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych).
Pełną korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 7 i 8 należy
kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do Inspektora Ochrony
Danych grupy Bosch na adres:
Pan Matthias Goebel
Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart GERMANY lub mailowo na adres: DPO@bosch.com.
Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony
danych należy kliknąć w poniższy link:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.
Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług, przetwarzają
Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) realizacji umowy uczestnictwa w Programie i Konkursie zgodnie z zasadami
opisanymi w niniejszym regulaminie,
b) utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku na podstawie zgody udzielonej w
oparciu o art. 81 ust. 1 prawa autorskiego (Podstawa prawna: prawnie
usprawiedliwiony cel administratora danych osobowych),
c) dochodzenie roszczeń (Podstawa prawna: odrębne przepisy prawa),
d) przesyłanie informacji marketingowych o nowych konkursach (Podstawa prawna:
zgoda),
e) wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.

4.

Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym
tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub strona trzecia ma
uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda.

5.

W celu realizacji postanowień regulaminu/umowy Państwa dane są udostępniane
Organizatorowi programu i firmom współpracującym z Organizatorem przy jego realizacji.

6

Państwa dane przechowywane są tak długo, jak jest to wymagane do realizacji
postanowień niniejszego regulaminu. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych
danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z
powodu określonych prawem podatkowym, handlowym terminów przechowania).

7.

Informujemy, iż przysługuje Państwu:
a) prawo do informacji: mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na
temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa
do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy,
b) prawo do skorygowania i usunięcia danych: mogą Państwo zażądać od nas
skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są
niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu
obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich
przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej),
c) ograniczenie przetwarzania: mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są
wymogi ustawowe - abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych,
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d) sprzeciw wobec przetwarzania danych: ponadto mają Państwo prawo, by w
każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych.
Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli
wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony
powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami,
e) sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: poza tym mogą Państwo w każdej
chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów
reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze
względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa
zgody i wykorzystania Państwa danych w ramach już trwającej kampanii,
f) sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci
uzasadnionego interesu: ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić
sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na
podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas
przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z
wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego
przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami,
g) odwołanie zgody: jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich
danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność
przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to
nienaruszona,
h) możliwości przenoszenia danych: mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać
dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie
stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to
wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.
8

W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach Programu wymaga
wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo wycofać zgodę w
dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.

W przypadku jeśli stwierdzą Państwo, iż administrator danych osobowych przetwarza
Państwa dane z naruszeniem przepisów prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do
organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00, Infolinia: 606-950-000
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl
10. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie ich zgodnie
z zakresem określonym w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi wzięcie udziału w
Programie.
11. W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji udzielili Państwo dodatkowych zgód na
przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną Państwu
udostępnione w trakcie składania oświadczeń woli.
12. Podmiot przetwarzający podejmuję wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne
do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych
przez nas Państwa danych.
§9
Relacja z Programu
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1. Organizator będzie dokumentował przebieg Programu na zdjęciach i materiałach wideo.
Organizator zastrzega sobie możliwość udostępniania podmiotom trzecim, w tym w
szczególności mediom, relacji z przebiegu Programu.
2. Uczniowie i nauczyciele biorący udział w Programie w terminie 7 dni po otrzymaniu żądania
Organizatora potwierdzą, że wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku
utrwalonego w związku z organizacją Programu.
§ 10
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być przesyłane na piśmie na adres A1
Piotrowski, Wielgus Sp.J. ul. Grzybowska 4 lok. 138; 00-131 Warszawa zawsze z
dopiskiem „Program Junkers szkoli”, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia
Programu.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczniom i szkołom biorącym udział w
Programie.
3. Pisemna reklamacja musi zawierać dane ucznia składającego reklamację tj. w
szczególności imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, a także opis i uzasadnienie
reklamacji.
4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.
5. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu.
6. Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji zostanie dokonane na piśmie na adres wskazany
w reklamacji.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Program prowadzony będzie w oparciu o niniejszy regulamin.
2. Organizator może przekazywać uczestnikom dodatkowe informacje doprecyzowujące
przebieg Programu, dotyczące kwestii organizacyjnych i niewpływające na zakres praw
uczestników, wynikający z regulaminu.
3. Udział w Programie jest bezpłatny.
4. Nad prawidłowością przebiegu Programu czuwać będzie koordynator Programu.
Koordynator będzie w stałym kontakcie ze szkołami biorącymi udział w Programie, a na
swój adres mailowy (Iga.Trzeciakowska@a1btl.pl) przyjmować będzie wszystkie
dotyczące Programu pytania i uwagi dyrekcji szkół lub nauczycieli prowadzących
spotkania dla uczniów.
5. Zasady Programu określa wyłącznie regulamin. Wszelkie materiały promocyjne lub
reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
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