Regulamin konkursu „Klimaton dla Miast”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady i warunki
organizacji i uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Klimaton dla Miast” („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisany 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 0000466256, NIP: 7010374912, REGON: 146615458, kapitał zakładowy
11 475 907 779,00 zł (opłacony w całości) („Organizator”). Z Organizatorem można
kontaktować się pod adresem e-mail: miasto@pfr.pl.
3. Współorganizatorem Konkursu jest Skarb Państwa – Minister Funduszy i Polityki
Regionalnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą w Warszawie,
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa („Współorganizator”).
4. Do obowiązków Organizatora należą:
a. przygotowanie Konkursu;
b. przygotowanie wyzwań dla zespołów konkursowych;
c. rekrutacja i przygotowanie zespołów konkursowych;
d. odpowiednie przygotowanie wynajętych powierzchni;
e. odpowiednie wyposażenie wynajętych powierzchni;
f.

zapewnienie kompleksowej usługi cateringowej podczas Konkursu;

g. zapewnienie obsługi fotograficznej i filmowej Konkursu;
h. zapewnienie platformy do spotkań online oraz transmisji internetowej spotkań;
i.

zapewnienie personelu obsługującego Konkurs, w tym transmisji i uczestnictwa
zdalnego;

j.

promocja Konkursu;

k. wdrożenie i nadzór nad wdrożeniem projektów Zwycięskich Zespołów;
l. zapewnienie wyróżnień dla Uczestników Zwycięskich Zespołów.
5. Do obowiązków Współorganizatora należą:
a) wybór Jury wspólnie z Organizatorem;
b) delegowanie przedstawicieli Współorganizatora do składu Jury;
c) akceptacja (odbiór) wraz z Organizatorem Wdrożenia Projektu;
d) inne obowiązki wskazane w niniejszym Regulaminie.
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
§2
Zasady uczestnictwa

1. (i) Miasta na prawach powiatu, (ii) gminy miejskie, (iii) gminy miejsko-wiejskie, (iv)
związki międzygminne (w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym), (v) związki powiatowo-gminne (w rozumieniu art. 72a ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym), (vi) gminy wykonujące
zadania publiczne objęte porozumieniami, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym; (vii) stowarzyszenia gmin (w rozumieniu art.
84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) („Samorząd”) do
dnia 3 listopada 2021 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnionego na
stronie internetowej https://klimatondlamiast.pl mogą zgłosić problem technologiczny
(„Wyzwanie”), w celu znalezienia jego rozwiązania programistycznego w ramach
Konkursu („Zgłoszenie”).
2. Zgłoszenia mogą dotyczyć Wyzwań w jednym z czterech obszarów tematycznych:
a) retencji wód opadowych;
b) mobilności zeroemisyjnej;
c) efektywności energetycznej;
d) czystego powietrza.
3. Spośród prawidłowo dokonanych Zgłoszeń komisja powołana przez Organizatora w
konsultacji ze Współorganizatorem wyłoni 10 Wyzwań („Wyzwania Półfinałowe”) w
oparciu o następujące kryteria oceniane w skali od 0 do 3 punktów:
a) szczegółowość opisu Wyzwania (w tym poparcie konkretnymi przykładami i
danymi),
b) znaczenie dla ekosystemu miejskiego (m. in. wpływ na jakość życia
mieszkańców, efektywność pracy urzędników),
c) możliwość znalezienia rozwiązania Wyzwania w ramach formuły Konkursu
(wykonalność w trakcie 48 h),
d) możliwość współpracy Samorządu z Uczestnikami Konkursu w zakresie
przekazywania informacji istotnych dla rozwiązania Wyzwania,
e) skalowalność Wyzwania (występowanie podobnego problemu w innych
jednostkach samorządu terytorialnego),
f) brak możliwości rozwiązania Wyzwania za pomocą produktów lub usług
dostępnych na rynku (preferowany brak dostępności na rynku identycznych
produktów lub usług).
4. Każdy z Samorządów może złożyć nie więcej niż jedno Zgłoszenie. Miasto na prawach
powiatu, gmina miejska lub miejsko – wiejska może złożyć jedno Zgłoszenie: (i)
dokonując zgłoszenia samodzielnie albo (ii) w ramach związku, porozumienia lub
stowarzyszenia, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.
5. Samorządy, które zgłosiły wyłonione Wyzwania Półfinałowe zostaną zaproszone na
warsztaty z przygotowania danych, oraz będą miały 3 dni robocze na dopracowanie
swoich zgłoszeń („Zgłoszenia Finałowe”) i przesłanie zestawu danych
udostępnianych w ramach Konkursu.
6. Spośród prawidłowo dokonanych Zgłoszeń Finałowych komisja powołana przez
Organizatora w konsultacji ze Współorganizatorem wyłoni 4 Wyzwania („Wyzwania
Finałowe”) w oparciu o kryteria wymienione w punkcie 3 powyżej. Wyzwania Finałowe
zawarte w Zgłoszeniach Finałowych, wyłonionych przez komisję konkursową, zostaną
przedstawione jako zadania konkursowe (”Zadania Konkursowe”) w czterech
kategoriach do rozwiązania przez Uczestników Konkursu, odbywającego się w dniach

3-5 grudnia 2021 roku („Klimaton”). Dokładny opis Zadań Konkursowych zostanie
udostępniony na stronie internetowej: https://klimatondlamiast.pl.
7. W Klimatonie mogą wziąć udział wyłącznie zespoły liczące od 3 do 5 Uczestników
(“Zespół” lub “Zespoły”). Zespoły składają się z pełnoletnich osób fizycznych
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które nie są pracownikami, lub
współpracownikami (a także osobami najbliższymi wszystkich wymienionych powyżej
osób, za które uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach
partnerskich), wykonującymi powierzone im zlecenia na podstawie umów
cywilnoprawnych Organizatora, ani spółek kapitałowo lub osobowo powiązanych z
Organizatorem, zarówno pośrednio jak i bezpośrednio (“Uczestnik” lub “Uczestnicy”).
8. Zespoły mogą składać wnioski o zakwalifikowanie się do udziału w Konkursie do dnia
24 listopada 2021 roku przy użyciu formularza wniosku udostępnionego na stronie
internetowej https://klimatondlamiast.pl („Wniosek”). Wysłanie Wniosku możliwe jest
po obligatoryjnym zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacją jego
postanowień przez wszystkich wskazanych we Wniosku Uczestników.
9. Decyzja o zakwalifikowaniu Zespołu do udziału w Konkursie będzie podejmowana
przez komisję oceniającą złożoną przez przedstawicieli Organizatora na podstawie
analizy Wniosków według następujących kryteriów:
a. doświadczenia Uczestników Zespołu (ocenianego w skali od 0 do 3 punktów
na podstawie łącznego, wykazanego we Wniosku doświadczenia
projektowego/zawodowego Uczestników Zespołu);
b. interdyscyplinarności Zespołu (ocenianej w skali od 0 do 3 punktów na
podstawie wykazanych we Wniosku posiadanych przez Zespół kompetencji w
zakresie programowania/analizy danych, projektowania UX oraz kompetencji
biznesowych);
c. motywacji Zespołu (ocenianej w skali od 0 do 3 punktów na podstawie
zgodności opisu motywacji Zespołu zawartego we Wniosku z celami Klimatonu
oraz charakterystyką wybranego Zadania Konkursowego).
8. Po zsumowaniu punktów z oceny Wniosków zostanie sporządzona lista rankingowa
Zespołów dla każdego z czterech Zadań Konkursowych. Do każdego z czterech Zadań
Konkursowych Klimatonu zostanie zakwalifikowanych od 6 do 10 Zespołów, które
otrzymały najwięcej punktów, zgodnie ze sporządzoną listą rankingową. Decyzja o
zakwalifikowaniu Zespołu do udziału w Klimatonie zostanie doręczona za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany we Wniosku najpóźniej 10 dni
kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia Klimatonu.
10. Zespoły zakwalifikowane do udziału w Klimatonie będą rozwiązywać jedno z czterech
wybranych przez siebie Zadań Konkursowych.
11. Każdy z Uczestników może być członkiem tylko jednego Zespołu.
12. Klimaton odbędzie się w formie hybrydowej, co oznacza że Zespoły będą pracowały
zdalnie w wybranym i zapewnionym przez siebie miejscu, a Organizatorzy będą w tym
czasie przebywać w studio w Warszawie, z którego będzie odbywać się transmisja.
Link do transmisji zostanie podany na stronie internetowej: https://klimatondlamiast.pl
13. Rozwiązywanie Zadań Konkursowych rozpocznie się w dniu 3 grudnia 2021 roku, a
zakończy w dniu 5 grudnia 2021 roku. Dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia
Klimatonu zostaną podane na stronie internetowej https://klimatondlamiast.pl

14. Zespół może zgłosić maksymalnie jeden projekt rozwiązania Zadania Konkursowego
(„Projekt”) w jednej kategorii. Nie dopuszcza się zgłoszenia jednego Projektu w dwóch
lub więcej kategoriach.
15. Projekt składa się z prezentacji w formacie PDF udostępnionej Organizatorowi pocztą
elektroniczną oraz repozytorium w serwisie GitHub udostępnionego publicznie lub
prywatnie na adres wskazany przez Organizatora.
16. Ogłoszenie wyników Klimatonu nastąpi ostatniego dnia Konkursu. Uczestnicy zostaną
powiadomieni o wynikach Klimatonu drogą elektroniczną na adres e-mail podany we
Wniosku.
17. Złożenie Zgłoszenia lub Wniosku jest równoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

§3
Jury i kryteria ocen
1. Oceny rozwiązań poszczególnych Zadań Konkursowych tj. Projektów dokona jury
danej kategorii („Jury”), w skład którego wejdą osoby wybrane przez Organizatora,
Współorganizatora oraz Samorząd, który zgłosił Wyzwanie będące przedmiotem
Zadania Konkursowego rozwiązywanego w ramach tej kategorii.
2. Jury oceni przygotowane przez Zespoły Projekty w ramach następujących kryteriów:
a) kryteria formalne:
i.
udostępnienie prezentacji rozwiązania przed upływem wyznaczonego czasu;
ii.
udostępnienie repozytorium z kodem rozwiązania przed upływem
wyznaczonego czasu;
iii.
przestrzeganie przez Uczestników i Zespół postanowień Regulaminu;
iv.
czynny udział co najmniej 3 Uczestników w ramach Zespołu w pracy nad
rozwiązaniem;
b) kryteria merytoryczne (każde kryterium oceniane jest w skali od 0 do 3 punktów):
i.
kompletność i jakość prezentacji;
ii.
skuteczność (rozwiązanie przynosi efekt oczekiwany przez Samorząd);
iii.
funkcjonalne wykorzystanie udostępnionych zasobów Samorządu (informacje,
oprogramowanie, dane);
iv.
jakość i innowacyjność MVP (demonstracji funkcjonalności rozwiązania);
v.
możliwość implementacji w Samorządzie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia
Klimatonu;
vi.
skalowalność wdrożeniowa i biznesowa.
3. Niespełnienie choćby jednego z kryteriów formalnych wymienionych w ust. 2 pkt a)
ppkt i-iv powyżej skutkuje wykluczeniem danego Projektu z Klimatonu.
4. Oceny kryteriów merytorycznych będą dokonywane niezależnie przez każdego
członka Jury, a następnie zsumowane. Na podstawie sumy zdobytych punktów
zostanie sporządzona lista rankingowa dla każdego Zadania Konkursowego.
5. Jury, po zapoznaniu się z listą rankingową, przyzna tytuł zwycięzcy czterem Zespołom
biorącym udział w Klimatonie, które uzyskały najwyższą liczbę punktów (jeden tytuł
zwycięzcy w ramach każdego z czterech Zadań Konkursowych) (“Zwycięski Zespół”
lub “Zwycięskie Zespoły”).
6. Po upływie wyznaczonego czasu przewidzianego na rozwiązanie Zadań
Konkursowych, o którym mowa w § 2 ust. 13 niniejszego Regulaminu zabronione jest

dokonywanie jakichkolwiek zmian i poprawek w Projekcie. Zmiany i poprawki
dokonane po upływie wyznaczonego czasu nie będą brane pod uwagę przez Jury.
§4
Wdrożenie Projektu
1. Każdy Zwycięski Zespół zobowiązuje się do podjęcia kroków w celu wdrożenia w
Samorządzie zwycięskiego Projektu, będącego rozwiązaniem Wyzwania
(„Wdrożenie Projektu”).
2. Wdrożenie Projektu powinno zakończyć się nie później niż w dniu 31 maja 2022 roku.
3. Przyjmuje się, że skuteczne Wdrożenie Projektu ma miejsce wówczas, gdy Projekt
zostanie zaimplementowany na obszarze. Samorządu w sposób zapewniający
prawidłowe funkcjonowanie Projektu oraz wykorzystanie Projektu zgodnie z
przeznaczeniem, jakim jest rozwiązanie Wyzwania.
4. Decyzja w przedmiocie akceptacji (odbioru) Wdrożenia Projektu, równoznaczna z
uznaniem, że doszło do skutecznego Wdrożenia Projektu, będzie podejmowana przez
Organizatora we współpracy ze Współorganizatorem, po uzyskaniu rekomendacji ze
strony Samorządu, w którym realizowano Wdrożenie Projektu – w terminie 21 dni od
dnia poinformowania Organizatora przez Uczestnika Zespołu o zakończeniu etapu
Wdrożenia Projektu.
5. Dokonanie skutecznego Wdrożenia Projektu, potwierdzone decyzją w przedmiocie
akceptacji (odbioru) Wdrożenia Projektu, o której mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu, jest
niezbędne do uzyskania nagrody, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt b) Regulaminu.
6. Organizator zapewni Zespołowi dokonującemu Wdrożenia Projektu wsparcie
merytoryczne i eksperckie.
7. Samorząd, w którym będzie przeprowadzane Wdrożenie Projektu, jest zobligowany
do umożliwienia przeprowadzenia Wdrożenia Projektu oraz zapewnienia udziału
przedstawiciela Samorządu we wszelkich czynnościach niezbędnych do Wdrożenia
Projektu.
§5
Nagrody
1. W ramach Konkursu Zwycięskie Zespoły otrzymają nagrody pieniężne.
2. Łączna pula nagród wynosi 120 000 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych) brutto.
3. Nagrody zostaną przyznane w następujący sposób:
a) Każdy Zwycięski Zespół, który zostanie wyłoniony w ramach jednej z czterech
kategorii, otrzyma nagrodę w wysokości 12 000 PLN (dwanaście tysięcy
złotych) brutto.
b) Zwycięskie Zespoły, które dokonają skutecznego Wdrożenia Projektu,
zaakceptowanego przez Organizatora i Współorganizatora („Wdrożony
Projekt”) otrzymają nagrody w wysokości po 18 000 PLN (osiemnaście tysięcy
złotych) brutto.
4. Nagrody zostaną pomniejszone o zryczałtowaną wysokość podatku od osób
fizycznych w wysokości 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Nagroda przysługuje na Zespół i zostanie podzielona na Uczestników Zespołu w
częściach równych.

6. Nagrody, o których mowa w ust. 3 pkt a) powyżej zostaną wypłacone pod warunkiem
podpisania oświadczenia o przyjęciu nagrody i zawarcia przez wszystkich
Uczestników wchodzących w skład Zwycięskiego Zespołu umowy, o której mowa w §
6 ust 3 niniejszego Regulaminu, w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.
7. Nagrody, o których mowa w ust. 3 pkt b) powyżej zostaną wypłacone pod warunkiem
podpisania oświadczenia o przyjęciu nagrody i zawarcia przez wszystkich
Uczestników wchodzących w skład Zwycięskiego Zespołu umowy, o której mowa w §
6 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Wypłata nagród nastąpi w ciągu 30 dni od dnia
podpisania umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym przez ostatniego z
Uczestników wchodzących w skład Zwycięskiego Zespołu.
8. Przewiduje się nagrody jedynie dla Zwycięskich Zespołów, jednakże Organizator i
Współorganizator zastrzegają możliwość przyznawania wyróżnień Zespołom z
kolejnych miejsc listy rankingowej, z uwzględnieniem liczby zdobytych przez nie
punktów.

§6
Prawa własności intelektualnej
1. Uczestnicy gwarantują, że przedstawione przez nich Projekty oraz Wdrożone Projekty
są ich autorstwa lub współautorstwa (w przypadku pracy zespołowej) i nie naruszają
jakichkolwiek praw osób trzecich.
2. Uczestnik jest odpowiedzialny względem Organizatora i Współorganizatora za
wszelkie wady prawne Projektu oraz Wdrożonego Projektu, w szczególności za
ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw autorskich lub
innych praw osób trzecich, w tym w zakresie legalności oprogramowania i narzędzi
użytych do stworzenia Projektu lub Wdrożonego Projektu. W przypadku skierowania z
tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi lub Współorganizatorowi, Uczestnik
zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz zwolnienia Organizatora lub
Współorganizatora od obowiązku świadczeń.
3. Warunkiem otrzymania nagrody, o której mowa w § 5 ust. 3 a) Regulaminu jest
zawarcie przez Uczestników Zwycięskiego Zespołu ze Współorganizatorem umowy
przenoszącej na czas nieokreślony autorskie prawa majątkowe do Projektu oraz
kodów źródłowych Projektu, wraz z prawem wykonywania praw zależnych do Projektu
umożliwiających ich swobodną modyfikację, w zakresie następujących pól
eksploatacji:
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie;
2) digitalizacja,
3) wpisanie do pamięci komputera,
4) udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu,
intranetu i extranetu,
5) inkorporowanie do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego;
6) wprowadzenie do obrotu, używanie w obrocie gospodarczym lub
niegospodarczym
7) najem, użyczenie, nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim Projektu,
8) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych
zmian, modyfikacji w Projekcie, w tym w szczególności jego kodów źródłowych

(w tym również do wstawiania fragmentów własnego kodu Współorganizatora)
oraz wszelkiej dokumentacji powstałej w ramach realizacji przedmiotu umowy,
polegające na tłumaczeniu, przystosowaniu, zmianie układu, poprawkach oraz
innych jakichkolwiek zmianach oraz do rozporządzania i korzystania z tak
powstałych opracowań na wszystkich polach eksploatacji dotychczas
wymienionych;
9) rozpowszechniania, w tym udostępnienia i wdrożenia na zasadach
określonych w Regulaminie, a także użyczenia lub najmu, Projektu lub jego
kopii oraz publiczne udostępnienie Projektu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
4. Warunkiem otrzymania nagrody, o której mowa w § 5 ust. 3 b) Regulaminu jest
zawarcie przez Uczestników Zwycięskiego Zespołu ze Współorganizatorem umowy
przenoszącej na czas nieokreślony autorskie prawa majątkowe do Projektu
Wdrożonego, wraz z prawem wykonywania praw zależnych do Projektu Wdrożonego
umożliwiających ich swobodną modyfikację, w zakresie następujących pól
eksploatacji:
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie;
2) digitalizacja,
3) wpisanie do pamięci komputera,
4) udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu,
intranetu i extranetu,
5) inkorporowanie do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego;
6) wprowadzenie do obrotu, używanie w obrocie gospodarczym lub
niegospodarczym
7) najem, użyczenie, nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim Projektu
Wdrożonego,
8) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych
zmian, modyfikacji w Projekcie Wdrożonym, w tym w szczególności jego kodów
źródłowych (w tym również do wstawiania fragmentów własnego kodu
Współorganizatora) oraz wszelkiej dokumentacji powstałej w ramach realizacji
przedmiotu umowy, polegające na tłumaczeniu, przystosowaniu, zmianie
układu, poprawkach oraz innych jakichkolwiek zmianach oraz do
rozporządzania i korzystania z tak powstałych opracowań na wszystkich
polach eksploatacji dotychczas wymienionych;
9) rozpowszechniania, w tym udostępnienia i wdrożenia na zasadach
określonych w Regulaminie, a także użyczenia lub najmu, Projektu lub jego
kopii oraz publiczne udostępnienie Projektu Wdrożonego w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
10) udzielania bez zgody Uczestników sublicencji Samorządom, jednostkom
samorządu terytorialnego, państwowym i samorządowym osobom prawnym
oraz podmiotom administracji państwowej na korzystanie z Projektu
Wdrożonego w zakresie określonym w pkt 1) – 9).
5. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Projekt i Projekt Wdrożony obejmuje
zarówno warstwę programistyczną (program komputerowy wraz z kodami źródłowymi)
jak i elementy graficzne, interfejs oraz wszelkie innych elementy stworzone w ramach
Konkursu, w tym także dokumentację techniczną.

6. Mając na względzie nabycie autorskich praw majątkowych do Projektu oraz Projektu
Wdrożonego przez Współorganizatora, Współorganizator deklaruje, że na wniosek
zainteresowanych rozwojem oraz wdrożeniem Projektów oraz Projektów
Wdrożonych stron, udzieli nieograniczonej czasowo i nieodpłatnej licencji
umożliwiającej korzystanie oraz dalsze rozwijanie Projektów oraz Wdrożonych
Projektów. Szczegóły przekazania licencji określone są w umowie licencyjnej,
7. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw majątkowych lub
osobistych osób trzecich, wynikające z wykorzystania przez Uczestnika wkładów
twórczych tych osób.
8. Nagrodzeni, w ramach Zwycięskich Zespołów, Uczestnicy zobowiązują się, że w razie
kontynuacji prac nad dalszym rozwojem Projektu lub Projektu Wdrożonego,
zamieszczą w treści rozwiązania informatycznego (tj. na stronie internetowej,
platformie, w aplikacji itp.) logotyp Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
zgodnie ze specyfikacją (zależną od specyfiki projektu) oraz wraz z dostosowaną
treścią informacyjną, która winna w takich okolicznościach towarzyszyć logotypowi –
na dzień 4 października 2021 roku treść ta ustalona zostaje na „Projekt powstał przy
współpracy z [logotyp]”, jednak może ulec zmianie w ramach ustaleń roboczych.
9. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że określone powyżej zobowiązania w
zakresie udzielenia licencji i zamieszczenia logotypu nie dotyczą Uczestników, których
Projekty nie zostały nagrodzone.
§7
Dane osobowe
1. Organizator oraz Współorganizator pełnią wspólnie funkcję administratora
(„Administrator” w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) („RODO”) w stosunku do danych osobowych potencjalnych Uczestników,
Uczestników Konkursu, przedstawicieli Samorządu oraz członków Jury.
2. Administrator oświadcza, że dane osobowe, będzie przetwarzał w celu:
a. przeprowadzenia Konkursu,
b. informowania mediów o przebiegu Konkursu oraz publikowania danych
osobowych Uczestników, przedstawicieli Miast oraz członków Jury, w tym ich
wizerunku, na potrzeby realizacji działań promocyjnych i informacyjnych
dotyczących Konkursu, oraz
c. ochrony i obsługi roszczeń z tytułu realizacji Konkursu.
3. Zakres przetwarzanych danych:
a. Zgłoszenia Wyzwań przez Samorządy:
i. imię i nazwisko,
ii. służbowy adres e-mail,
iii. służbowy numer telefonu.
b. potencjalni Uczestnicy:
i.
imię i nazwisko,
ii.
adres e-mail,
iii.
numer telefonu,
iv.
rok urodzenia,

v.
umiejętność wiodąca,
vi.
doświadczenie określone w latach oraz jego opis.
c. Uczestnicy:
i. Dane, o których mowa w ust. 3 lit. b powyżej,
ii. numer rachunku bankowego, oznaczenie właściwego urzędu
skarbowego, wizerunek, numer PESEL – w przypadku Zwycięskich
Zespołów;
iii. wizerunek
d. Jury:
i. imię i nazwisko,
ii. służbowy adres e-mail,
iii. służbowy numer telefonu,
iv. stanowisko/funkcja.
4. Osoby, o których mowa w pkt 3 powyżej mają prawo dostępu do swoich danych, w
tym uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia danych w prawnie
uzasadnionych przypadkach, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, a także wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy
RODO.
5. Pełne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się Załączniku
nr 1 do Regulaminu.

§8
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem - z zastrzeżeniem postanowień dotyczących
przetwarzania danych osobowych – należy zgłaszać na adres Organizatora w formie pisemnej
z dopiskiem „Reklamacja – Klimaton dla Miast” wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: miasto@pfr.pl, przed upływem czasu
trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż 14 dni od dnia
poinformowania Uczestnika o wynikach Konkursu.
2. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, Uczestnik
zobowiązany jest skorzystać z adresu poczty elektronicznej Uczestnika, który wskazał we
Wniosku.
3. Reklamacje zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: a) opis sprawy, której dotyczy
reklamacja ze wskazaniem zarzutów reklamacyjnych; b) imię, nazwisko, adres poczty
elektronicznej (e-mail) lub adres poczty tradycyjnej do korespondencji, na który ma zostać
wysłana odpowiedź na reklamację.
5. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi bez
zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji
Organizatorowi.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany: a) w formie
pisemnej w drodze listu tradycyjnego wysłanego na adres do korespondencji wskazany przez
Uczestnika, lub b) w drodze wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wysłanej za

pośrednictwem wiadomości elektronicznej, o ile w jej treści Uczestnik nie wskazał innego
sposobu przekazania informacji o rozpatrzeniu reklamacji.

§9
Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy, którzy mimo wezwania do zaprzestania łamania postanowień
Regulaminu, nie zastosują się do poleceń Organizatora, a w szczególności stwarzają
swoim zachowaniem niebezpieczeństwo dla innych Uczestników, bądź zakłócają
przebieg Klimatonu, mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie na każdym jego
etapie i nie przysługują im z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub formuły Klimatonu bądź jego
odwołania wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych (takich
jak zagrożenie epidemiczne, stan wyjątkowy, klęska żywiołowa), które uniemożliwia
przeprowadzenie Klimatonu w terminie lub na zasadach określonym w niniejszym
Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn.
Wszelkie zmiany Regulaminu, zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie
internetowej https://klimatondlamiast.pl. O wszelkich zmianach Regulaminu
Organizator
poinformuje również
zarejestrowanych Uczestników
pocztą
elektroniczną . Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od ich publikacji i
rozesłania wiadomości Uczestnikom.
4. Konkurs nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.
5. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Klimatonu za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji na stronie internetowej:
https://klimatondlamiast.pl.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pragniemy poinformować,
że:
1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa oraz Minister Funduszy i
Polityki Regionalnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą w
Warszawie, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, zwane dalej „Administratorem”.
2. DANE KONTAKTOWE
W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących
praw z tym związanych można się skontaktować z Administratorem poprzez adres e-mail:
iod@pfr.pl oraz IOD@mfipr.gov.pl, lub pisemnie na adresy siedzib Administratora wskazane
w punkcie 1 powyżej.
3. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym obowiązki wynikające z
Ustawy o rachunkowości,
c) art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych –
przetwarzanie wizerunku członków zwycięskich zespołów,
d) art. 6 ust 1 lit. f RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora, a w szczególności do kontaktów, obrony przed
ewentualnymi roszczeniami.
4. ZAKRES DANYCH
a. Zgłoszenia Wyzwań przez Samorządy:
i. imię i nazwisko,
ii. służbowy adres e-mail,
iii. służbowy numer telefonu.
b. potencjalni Uczestnicy:
i. imię i nazwisko,
ii. adres e-mail,
iii. numer telefonu,
iv. rok urodzenia,
v. umiejętność wiodąca,
vi. doświadczenie określone w latach oraz jego opis.
c. Uczestnicy:
i. dane, o których mowa w ust. pkt 4 lit. b powyżej,
ii. numer rachunku bankowego, oznaczenie właściwego urzędu
skarbowego, wizerunek, numer PESEL – w przypadku
Zwycięskich Zespołów;
iii. wizerunek.
d. Jury:

i.
ii.
iii.
iv.

imię i nazwisko,
służbowy adres e-mail,
służbowy numer telefonu,
stanowisko/funkcja.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej
ich przetwarzania.
6. ODBIORCY DANYCH
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne oraz
podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, na podstawie zawartych umów.
7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane
kontaktowe wskazane są w punkcie 2 wyżej. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
danych osobowych jest zgoda, osoba, której dane dotyczą, ma prawo jej wycofania.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
10. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM
PROFILOWANIU
Pani/Pana dane osobowe, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
profilowane.

