REGULAMIN PROGRAMU
Hello ICE – Budimex dzieciom

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Hello ICE – Budimex dzieciom – program dla dzieci klas I-III szkół podstawowych oraz przedszkoli
(dalej: „Program”), mający na celu wyraźną poprawę bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym
poprzez ich edukację oraz dający nauczycielom narzędzia w postaci gotowych scenariuszy lekcyjnych
do przeprowadzenia zajęć o powyższej tematyce.
W realizację Programu będzie zaangażowany Ambasador, który będzie wspierać jego ideę.

Organizatorem Programu Hello ICE – Budimex dzieciom jest Budimex S.A. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, 01-204, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001764, NIP: 5261003187 (dalej:
„Organizator”).

Realizatorem Programu Hello ICE – Budimex dzieciom jest Arskom Group Sp. z o.o., Sp. K.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wioślarskiej 8, 00–411, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000545622, posiadająca numer NIP: 5213690178
oraz REGON: 360887636 (dalej: „Realizator”).

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
Realizator – oznacza Arskom Group Sp. z o.o., Sp.k., , tj. podmiot wyznaczony przez Budimex S.A.
do zrealizowania Programu Hello ICE, w tym organizacji Dni Bezpieczeństwa w szkołach
i przedszkolach oraz konkursów na portalu społecznościowym;
Organizator – oznacza Budimex S.A.;
Placówka – podmiot, który może zgłosić się do Programu: szkoła podstawowa lub przedszkole
Opiekun – osoba pełnoletnia, będąca pracownikiem lub współpracownikiem Uczestnika Programu,
zgłaszająca Placówkę do Programu, uprawniona do dokonania zgłoszenia w imieniu Placówki, w tym
należycie upoważniona do kontaktu z Realizatorem i Organizatorem;
Platforma – strona internetowa prowadzona przez Realizatora pod adresem: www.helloice.pl;
Uczestnik Programu – placówka zakwalifikowana do Programu;
Program – oznacza całość działań realizowanych pod nazwą Hello ICE;
Ambasador Programu – Sebastian Mila, osoba związana z promocją bezpieczeństwa oraz ze światem
sportu, zaangażowana w Program;
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Dzień Bezpieczeństwa – wyróżnienie dla Uczestnika Programu w postaci organizacji imprezy
o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wybranej lokalizacji (finałowy dzień bezpieczeństwa,
podsumowujący II edycję Programu, odbędzie się z udziałem Ambasadora);
Mapa niebezpiecznych miejsc – interaktywna mapa dostępna na stronie www.helloice.pl, na której
nauczyciele i opiekunowie mogą oznaczyć i opisać niebezpieczne miejsce w okolicy szkoły lub
przedszkola. Zgłoszenie niebezpiecznego miejsca na mapie jest warunkiem zgłoszenia placówki do
Programu;
Scenariusze lekcji – dokumenty o tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci w ruchu
drogowym, przygotowane przez wykwalifikowanych pedagogów, dostępne i gotowe do pobrania na
stronie www.helloice.pl;
Konkurs – realizator przeprowadzi 4 konkursy z nagrodami na portalu społecznościowym Facebook,
aktywizujące grono odbiorców i zachęcające do przystąpienia do Programu;
Karta kontaktu z opiekunem Hello ICE (en. ICE – in Case of Emergency) – karta połączona
z odblaskiem, którą otrzymają dzieci podczas Dnia Bezpieczeństwa; karta posiada opcję wypełnienia
danymi kontaktowymi opiekuna, przyczepiona w widocznym miejscu np. na plecaku, pozwoli na
szybszy kontakt z opiekunem w sytuacji zagrożenia;
Regulamin – oznacza niniejszy dokument określający zasady przeprowadzenia Programu, sposób
wyłonienia Uczestników Programu, zasady uczestnictwa w Programie.
§2
CEL PROGRAMU
Celem Programu jest wsparcie szkół i przedszkoli w ich działaniach edukacyjnych na rzecz poprawy
bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym, zwiększenie świadomości dzieci w zakresie zasad ruchu
drogowego, zasad bezpieczeństwa w Internecie oraz przekazanie nauczycielom gotowych scenariuszy
lekcji o tematyce bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym do przeprowadzenia zajęć z uczniami klas
I-III szkół podstawowych oraz wychowankami w przedszkolach.
Osią Programu jest interaktywna mapa niebezpiecznych miejsc, na której nauczyciele i opiekunowie
oznaczają oraz opisują problematyczne, pod względem bezpieczeństwa najmłodszych, miejsca
w okolicy swojej szkoły lub przedszkola.
Realizator po wnikliwej analizie zgłoszeń, wybierze 4 lokalizacje dla szkół podstawowych i 2 dla
przedszkoli na terenie Polski, w których zorganizuje Dni Bezpieczeństwa z udziałem maskotki
Programu – tygrysa Budiego. Opiekun otrzyma wiadomość́ e-mail z informacją o zakwalifikowaniu
danej Placówki do organizacji Dnia Bezpieczeństwa. W finałowym Dniu Bezpieczeństwa,
podsumowującym II edycję Hello ICE, weźmie udział Ambasador Programu – Sebastian Mila.
Impreza odbędzie się w Placówce, po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu zasad pomiędzy
Realizatorem a Placówką.
Udział w Programie jest dla Placówki bezpłatny.
Do zadań Placówki podczas organizacji Dnia Bezpieczeństwa, należy udostępnienie sali/auli/boiska do
przeprowadzenia imprezy, zadbanie o nagłośnienie oraz współpraca z Realizatorem.
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Realizator zastrzega sobie możliwość zaproszenia do Placówki na czas imprezy Władz
Samorządowych, przedstawicieli Służb Ratunkowych, Ambasadora Programu, lokalnych mediów,
działaczy lokalnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz samych przedstawicieli Organizatora
i Realizatora.

§3
HARMONOGRAM PROGRAMU
Termin składania zgłoszeń – od 1.03.2020.
Termin realizacji Programu – rok 2020, nie później niż do 31.12.2020.

§4
ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

1. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest zaznaczenie niebezpiecznego miejsca w okolicy
szkoły lub przedszkola oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
www.helloice.pl. Realizator zastrzega sobie kontakt z wybranymi Placówkami.
2. Zgłoszenie powinno zostać złożone przez Opiekuna. Warunkiem skutecznego złożenia zgłoszenia
w Programie jest:
a) oznaczenie i opisanie niebezpiecznego miejsca w okolicy szkoły lub przedszkola na
interaktywnej mapie dostępnej na stronie www.helloice.pl;
b) podanie wszystkich danych w formularzu dostępnym na www.helloice.pl;
c) w przypadku zakwalifikowania danej Placówki do Programu i zorganizowania w niej Dnia
Bezpieczeństwa niezbędne jest:
•

wyrażenie przez Opiekuna i Uczestnika zgody na relację foto-video z wydarzenia oraz
nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację materiałów foto-video przez
Organizatora i Realizatora w celach promocyjnych i edukacyjnych oraz na korzystanie
z nich na wszystkich polach eksploatacji;

•

wyrażenie zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczniów na potrzeby
realizacji wszelkich działań informacyjnych i promocyjnych Organizatora i Realizatora
(Realizator dostarczy do placówki odpowiednio wcześniej ww. dokument do podpisu przez
ustawowego przedstawiciela dziecka).

3. Opiekun, przesyłając zgłoszenie Placówki do Programu, potwierdza, że zapoznał się z treścią
Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także wyraża
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na podstawie
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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 („RODO”) oraz ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U.2019. 1781, tj. z dnia 2019.09.19)
w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Programu w zakresie wskazanym w treści formularza
zgłoszeniowego.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia Zgłoszenia bez wskazywania przyczyny,
w szczególności w przypadku, gdy zgłoszenia będą zawierały treści propagujące nienawiść, rasizm,
seksizm, treści powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe, nazizm, komunizm lub inne treści
niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
§5
DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby Programu jest Realizator.
Dane kontaktowe:
Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres: iodo@arskom.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.
Na podstawie niniejszego Regulaminu dane osobowe pochodzące od Placówek (w zakresie: imię,
nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) będą przetwarzane w czasie trwania Programu, w celu związanym
z przystąpieniem do niego, wykonania praw i obowiązków związanych z Programem (kontakt
z placówkami zakwalifikowanymi do zorganizowania Dni Bezpieczeństwa), a następnie w okresie
archiwizacji. Okres przetwarzania danych: od dnia zgłoszenia do 31.12.2020.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora, m.in. Arskom Group Sp. z o.o., Sp. k. dostawcom usług IT, Kancelarii Prawnej – przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
lub na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Prawa osób których dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu i uzyskania kopii do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje również Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że podstawą ich
przetwarzania jest obowiązek prawny nałożony na Administratora przez powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy
przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego
Administratora. Dane te przekazane będą w ustrukturyzowanej formie nadającej się do odczytu
maszynowego, jeśli jest to technicznie możliwe.
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W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawna
uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych,
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych pod
adresem mailowym: iodo@arskom.pl lub listownie na adres Administratora danych podany wyżej.
Informacje o dobrowolności lub obowiązkowi podania danych:
Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w akcji promocyjnej jest warunkiem koniecznym
wzięcia udziału w Programie, konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych jest brak
możliwości brania udziału w Programie.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Programu.
Kontakt z Organizatorem: katarzyna.wojcik@budimex.pl
Kontakt z Realizatorem: j.ciastek@arskom.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
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