
 
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO 

SOLVE FOR TOMORROW 

§1 

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Solve for 
Tomorrow określający zasady udziału w Programie. 

2. Program - Ogólnopolski Program Edukacyjny Solve for Tomorrow, który będzie prowadzony 
w okresie 20.09.2022 r. do 30.04.2023 r.; organizatorem Programu jest Samsung; Program 
prowadzony jest na zasadach określonych w Regulaminie, a jego celem jest wspieranie 
rozwoju kompetencji przyszłości młodego pokolenia poprzez tworzenie projektów 
odpowiadających na wyzwania współczesnego świata przy zastosowaniu metody STEAM i 
bazując na procesie Design Thinking; dla Programu prowadzona jest strona: http://
solvefortomorrow.pl  

3. Organizator/Samsung - SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 
ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128080, NIP: 526-10-44-039, z kapitałem 
zakładowym w wysokości 52.759.500 zł. 

4. Operator – Iwona Brzózka-Złotnicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Iwona 
Brzózka – Złotnicka „8 liter”, ul. Batalionu AK „Parasol” 4/36, 01-118 Warszawa wpisana do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 7591558179, REGON 
147323367 

5. Uczestnik – uczestnikiem programu mogą być: 
a. Uczniowie - uczniowie szkół podstawowych klas 7 i 8 oraz ponadpodstawowych 

w  rozumieniu art.2 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
z późniejszymi zmianami.  

6. Zespół – grupa co najmniej 3 (trzech) i nie więcej niż 4 (czterech) Uczestników będących 
Uczniami maksymalnie z 2 szkół.  

7. Opiekun – osoba będąca nauczycielem z rozumieniu art. 4 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami lub edukatorem (bibliotekarz, pracownik 
świetlicy czy domu kultury). 

8. Lider – jeden z Uczestników wybrany przez Zespół jako do kontaktu poza Opiekunem. 
9. Wyzwanie – zidentyfikowany przez Zespół problem, w szczególności bezpośrednio 

dotykający jego i jego środowisko lokalne w jednej z trzech kategorii: 
a. Zdrowie; 
b. Bezpieczeństwo; 
c. Klimat; 
d. Integracja, 

którego rozwiązanie zaproponuje Zespół; 
10. Zgłoszenie – przekazane Organizatorowi za pomocą wypełnionego formularza 
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elektronicznego zamieszczonego na stronie: zgłoszenie Zespołu do wzięcia udziału 
w programie, spełniające warunki opisane w Regulaminie; 

11. Jury – zespół ekspertów powołany przez Organizatora do oceny Zgłoszeń i wyłonienia 
półfinalistów, finalistów i laureatów Programu. 

12. Laureat – Uczestnik będący członkiem Zespołu nagrodzonego w Programie. 
13. Placówka – szkoła, biblioteka, świetlica lub dom kultury, z którego pochodzi Zespół. 
14. Nagroda przyznana Laureatowi: 

a. za zajęcie I miejsca – nagroda finansowa w wysokości 30 tysięcy złotych oraz 
nagrody rzeczowe dla każdego z członków Zespołu w postaci smartfona 
Galaxy Z Flip 4 o wartości 5149 złotych na dzień ogłoszenia Regulaminu; 

b. za zajęcie II miejsca – nagroda finansowa w wysokości 20 tysięcy złotych 
oraz nagrody rzeczowe dla każdego z członków Zespołu w postaci smartfona 
Galaxy S22 o wartości 3799 złotych na dzień ogłoszenia Regulaminu; 

c. za zajęcie III miejsca – nagroda finansowa 10 tysięcy złotych oraz nagrody 
rzeczowe dla każdego z członków Zespołu w postaci tabletu Galaxy Tab 
S8 11 o wartości 3111 złotych na dzień ogłoszenia Regulaminu; 

d. nagroda publiczności – nagrody rzeczowe w postaci Smart Galaxy Watch 
5  dla każdego z członków Zespołu o wartości 1499 złotych na dzień 
ogłoszenia Regulaminu; 

e. nagroda dla Opiekuna Zespołu, który zajął od I do III miejsca – nagrody 
rzeczowe w postaci smartfona Galaxy S22 o wartości 3799 złotych na 
dzień ogłoszenia Regulaminu 

f. nagroda dla placówki zaprezentowanej przez Zespoły, które zajęły od I do III 
miejsca – monitor Samsung Fl!p 2.0 w zestawie z wózkiem o wartości 9999 
złotych na dzień ogłoszenia Regulaminu  

g. za udział w finale - dla każdego z członków Zespołów, które nie zajęły I, II, ani 
III miejsca – nagroda rzeczowa w postaci słuchawek Buds 2 Pro o wartości 
999 zł na dzień ogłoszenia Regulaminu  

h. dla placówki reprezentowanej przez finałowe zespoły nagroda rzeczowa w 
postaci projektora Samsung Freestyle o  wartości 3999 złotych na dzień 
ogłoszenia regulaminu.  

§2 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie edukacyjnym Solve for Tomorrow, 
który odbędzie się w okresie od 20.09.2022 r. do 30.04.2023 r. 

2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Celem Programu jest wspieranie rozwoju kompetencji przyszłości młodego pokolenia 

poprzez tworzenie projektów odpowiadających na wyzwania współczesnego świata przy 
zastosowaniu metody STEAM i bazując na procesie Design Thinking.  

4. Organizatorem Programu jest Samsung. 
5. Udział w programie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
6. Program będzie prowadzony w języku polskim. 

§3 
UCZESTNICY 



1. W Programie mogą wziąć udział Zespoły składające się co najmniej z 3 (trzech) 
i maksymalnie z 4 (czterech) Uczestników.  
a. Zespoły mogą składać się z Uczniów z maksymalnie 2 szkół, ale towarzyszyć im będzie 

jeden nauczyciel z danej szkoły i zespół będzie reprezentować szkołę, którą wskaże w 
Zgłoszeniu;  

b. Dla wzięcia udziału w Programie przez Zespół składający się z Uczniów konieczna jest 
wyraźna uprzednia zgoda dyrektora szkoły wyrażona w formie pisemnej; 

2. W przypadku Uczestników niepełnoletnich lub nieposiadających zdolności do czynności 
prawnych do wzięcia udziału w Programie konieczne jest przedstawienie Organizatorowi 
zgody rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika na wzięcie udziału Uczestnika 
w Programie. Oświadczenie o wyrażeniu przedmiotowej zgody Uczestnik zobowiązany jest 
dołączyć do formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem: http://
www.solvefortomorrow.pl/formularz   

3. W Programie nie mogą wziąć udziału Uczestnicy ani Zespoły spokrewnione do drugiego 
stopnia pokrewieństwa, spowinowacone, pozostające w stosunku przysposobienia albo 
pozostające w stałym pozyciu z jakimkolwiek z pracowników Organizatora. 

§4 
ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU 

1. Aby wziąć udział w Programie Opiekun Zespołu Uczniów musi prawidłowo wypełnić 
w  imieniu Zespołu formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie http://
solvefortomorrow.pl oraz oświadczyć, że został upoważniony przez pozostałych członków 
Zespołu do akceptacji Regulaminu w imieniu całego Zespołu (tym samym każdy Uczestnik 
Zespołu oraz Opiekun akceptują Regulamin Programu). Przystąpienie Uczestnika do 
programu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego Regulaminu. 

2. Zgłoszenie musi zawierać: 
a. imiona i nazwiska wszystkich Uczestników wchodzących w skład Zespołu; 
b. wskazanie Opiekuna oraz Lidera; 
c. nazwę szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej; 
d. zgodę rodzica albo opiekuna prawnego na udział w Programie niepełnoletniego 

Uczestnika; 
e. zgodę na udział w programie dyrektora szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej; 
f. opis Wyzwania w tym w szczególności szczegółowy opis sposobu rozwiązania 

zidentyfikowanego problemu; Wyzwanie musi dotyczyć wyłącznie jednego z czterech 
obszarów:  
i. zdrowie; 
ii. bezpieczeństwo; 
iii. klimat; 
iv. integracja. 

3. Ponadto Zgłoszenie powinno: 
a. Być sporządzone w języku polskim; 
b. Zawierać odpowiedzi na wszystkie znajdujące się w formularzu pytania oraz wszystkie 

wymagane w formularzu informacje; 
c. Wskazanie, której z trzech kategorii (zdrowie, bezpieczeństwo, klimat, integracja) dotyczy 

Wyzwanie; 
4. Zgłoszenie nie może zawierać treści:  
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a. niezgodnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dobrymi obyczajami 
i zasadami współżycia społecznego; 

b. naruszających prawa osób trzecich w tym w szczególności ich dobra osobiste, autorskie 
lub osobiste prawa majątkowe, prawo do wizerunku; 

c. treści obrażających uczucia religijne, dyskryminujące w szczególności ze względu na 
wyznanie, płeć, pochodzenie, stan zdrowia albo przynależność narodową; 

d. wulgaryzmów, treści promujących przemoc, szerzących nienawiść, teści promujące 
ideologie nazistowskie, faszystowskie, komunistyczne, treści pornograficzne, a także 
zawierających groźby; 

5. Każde Zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego wyzwania, a jeden Uczestnik może być 
członkiem tylko jednego Zespołu. 

6. Zgłoszenia niespełniające warunków opisanych w p. 2-5 powyżej nie będą brane pod uwagę i 
zostaną odrzucone na etapie weryfikacji. 

7. Zgłoszenie należy złożyć w terminie od 20.09.2022 r. od godz. 11.00 do 31.10.2022 r. do godz. 
23:59. 

8. Pierwszych 50 zgłoszeń zostanie nagrodzonych możliwością bezpłatnego odwiedzenia 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w uzgodnionym przez zainteresowane strony 
terminie. 

9. Najpóźniej do 15 listopada 2022 r. Organizator prześle na adres e-mail wskazany jako adres 
do kontaktu w Zgłoszeniu informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu Zespołu 
do udziału w Programie.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika wiadomości e-
mail, przesyłanych do niego w związku z Programem, wynikające z podania przez Uczestnika 
błędnych danych osobowych lub ze stosowania przez Uczestnika narzędzi i ustawień 
antyspamowych. W razie stosowania narzędzi i ustawień antyspamowych, Uczestnik jest 
zobowiązany do regularnego sprawdzania, czy wiadomości od Organizatora nie trafiły do 
skrzynki mailowej zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako spam.  

11. Zespół zakwalifikowany do wzięcia udziału w Programie nie później niż w terminie 7 dni 
roboczych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do Programu zobowiązany jest 
potwierdzić chęć wzięcia udziału w Programie.  

12. Organizator dopuszcza możliwość zakwalifikowania do programu jednego Zespołu, który 
zwycięży w hackathonie organizowanym przez Centrum ElektroEkologii w Warszawie  
z inicjatywy ElektroEko Organizacji  Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA 
oraz Samsung w okresie od 1 do 29 października i jako nagrodę otrzyma przepustkę do 
półfinału Solve for Tomorrow. Zasady przyznania nagrody zostaną określone w regulaminie 
hackathonu.  

§5 
ZASADY PROGRAMU 

1. Wyzwania podejmowane przez Zespoły mają dotyczyć jednego z trzech obszarów 
tematycznych:  
a. Bezpieczeństwo - w tej kategorii wyzwania mogą dotyczyć zarówno bezpieczeństwa 

fizycznego, jak również bliskiego obecnie bezpieczeństwa cyfrowego.  

Wszechobecność technologii jest ogromnym ułatwieniem w wielu obszarach życia. Dostęp do 
nowoczesnego sprzętu oraz internetu sprawia, że możliwość nawiązania szybkiego kontaktu, 
sprawdzenia potrzebnych informacji oraz zorganizowania zdalnego wydarzenia jest prosta 
i intuicyjna dla coraz większej grupy ludzi.  



To dzięki urządzeniom i narzędziom cyfrowym w czasie pandemii możliwe było przeniesienie 
w  tryb zdalny działań całych firm, organizacji i instytucji, w tym szkół. Chociaż wiązało się to 
z wieloma trudnościami – od technicznych po emocjonalne czy organizacyjne – to istnienie tak 
wielu rozwiązań cyfrowych pozwoliło na funkcjonowanie licznych miejsc pracy oraz nauki. 
Pomogło też utrzymywać kontakty prywatne mimo lockdownów, konieczności zachowania 
dystansu oraz utrudnień w podróżowaniu.  

W parze ze znaczącymi zaletami technologii idą niestety niepokojące zjawiska, wokół których 
trzeba budować świadomość społeczną. Działania w ramach SFT mogą być skupione wokół 
edukacji związanej z bezpieczeństwem w sieci. Będzie to m.in. rozwijanie wiedzy i umiejętności 
związanych z ochroną wizerunku, dbaniem o dane swoje oraz innych osób, analiza odwiedzanych 
stron internetowych i wypełnianych formularzy, ale też uważność na autentyczność 
otrzymywanych powiadomień i wiadomości. Tymi umiejętnościami warto dzielić się zarówno 
z  osobami, które nie mają dużego doświadczenia w sieci, jak i tymi, które z pozoru świetnie 
odnajdują się w przestrzeniach online, ale nie są wystarczająco świadome i uważne. 

b. Zdrowie - ta kategoria obejmuje wiele obszarów funkcjonowania człowieka na co dzień. To 
zarówno fizyczny komfort, brak chorób i dobre samopoczucie, jak również dobrostan 
psychiczny, bez którego nie sposób w pełni realizować swoich talentów, aktywnie i twórczo 
wpływać na otoczenie oraz dbać o siebie i najbliższych. 

Wyzwania Solve for Tomorrow w tej kategorii mogą dotyczyć obu tych sfer i być skierowane do 
dowolnej grupy wiekowej.  

Nowe spojrzenie na zdrowie zyskaliśmy w czasie pandemii, która udowodniła jak kluczowe jest 
nie tylko fizyczne, ale także psychiczne samopoczucie i od jak wielu czynników one zależą. Nowe 
technologie pokazały nam zarówno swoje możliwości jak i zagrożenia. Z jednej strony stały się 
one buforem bezpieczeństwa i kluczem do normalnego funkcjonowania – dzięki ich istnieniu była 
możliwa nauka w szkole, a wiele stanowisk pracy można było przenieść do domowego biura. 
Z  drugiej strony pojawiły się nowe problemy wymagające analizy i ich rozwiązania. Spędzanie 
wielu godzin przed ekranem komputera, bycie online przez większą część doby dowiodło, jak 
ważnym tematem jest cyfrowy dobrostan, czyli wrażliwość na własne samopoczucie 
i  umiejętność organizacji różnorodnych form aktywności, dzięki którym człowiek nie popada 
w rutynę i ma więcej energii. Cyfrowy dobrostan to też obszar, którego mogą dotyczyć wyzwania 
SFT.  

Pandemia wpłynęła również na kwestie dostępu do ochrony zdrowia. Pojawiły się na większą niż 
dotąd skalę teleusługi oraz e-usługi zdrowotne, które obecnie często zastępują bezpośredni 
kontakt z lekarzem. Nowa forma organizacji i komunikacji również rzuciła światło na wiele 
problemów do przemyślenia i stworzenia nowych dobrych praktyk w tym wymiarze. Powstały 
aplikacje, platformy, a urządzenia cyfrowe zostały wyposażone w dodatkowe funkcje do 
monitorowania zdrowia, ale potencjał rozwoju technologii w medycynie nadal jest ogromny. Może 
nowe pomysły powstaną w zespołach uczniowskich.   

c. Klimat - to kategoria, która ma zachęcić młodych do sięgania po realizację projektów 
związanych ze środowiskiem naturalnym. Zespoły SFT mogą zająć się jednym z licznych 
wyzwań klimatycznych. Im bardziej lokalne podejście, mające potencjał realnej zmiany 
w najbliższej społeczności, tym lepiej. Topniejące lodowce mogą wydawać się odległym 
problemem, ale już fale upałów, bardzo gwałtowne burze połączone z silnymi opadami 
deszczu lub gradu, susze i powodzie czy niszczycielskie wichury są dotkliwym 
i  namacalnym doświadczeniem dla nas wszystkich. Naocznie widzimy skutki ingerencji 
człowieka w naturę, skalę tego zjawiska oraz potrzebę wprowadzenia choćby 
najmniejszych zmian - zaczynając od siebie i swojego najbliższego otoczenia. Od tego 

http://m.in


zależy przyszłość planety.  

Zmiany klimatu nie ograniczają się tylko do gwałtownych zmian pogody, ale wiążą się także ze 
zmianami społecznymi, takimi jak konieczność migracji, dostęp do żywności i wody czy obciążenie 
systemu ochrony zdrowia.  

Znamienne, że to właśnie młode pokolenie okazuje się najbardziej aktywne i chętne do 
poszerzania wiedzy oraz podejmowania działań w tym zakresie. Problemy związane ze zmianami 
klimatu są dużym wyzwaniem, za które młodzi ludzie czują się odpowiedzialni, mając 
świadomość, że wprowadzanie zmian jest potrzebne dzisiaj, tu i teraz. Tylko dzięki temu możliwe 
będzie zmniejszenie skali klimatycznej katastrofy.  Dlatego w SFT chcemy dać przestrzeń na 
dyskusję dotyczącą klimatu i skutków niepokojących zjawisk klimatycznych oraz poszukiwanie 
nawet najbardziej nieszablonowych i zaskakujących rozwiązań - dla ludzkości i dla wielu innych 
form życia na Ziemi.  

d. Integracja - to nowa kategoria w programie Solve for Tomorrow. Wiele projektów zgłoszonych do 
pierwszej edycji SFT dotykało problemów społecznych, zwracając uwagę na wykluczenie 
niektórych grup oraz pomijanie ich problemów  

Na pewno każdy z nas zna w swoim otoczeniu osoby, które potrzebują wsparcia, opieki, 
zainteresowania lub włączenia ich do działań społeczności lokalnej. Mogą to być seniorzy, osoby 
samotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore, ale także koledzy i koleżanki, którzy 
z różnych przyczyn nie mogą normalnie uczęszczać na zajęcia szkolne. Jak odpowiedzieć na ich 
potrzeby? To pole do działania dla młodzieżowych zespołów SFT.  

Jedną z grup, które w ostatnim czasie w wyjątkowy sposób potrzebują naszej uwagi jest 
mniejszość ukraińska, która przybyła do naszego kraju uciekając przed wojną. Skala tego 
problemu zmieniła i zapewne nadal będzie zmieniać strukturę naszego społeczeństwa. Każdy 
z  nas w mniejszym lub większym stopniu ma kontakt z obywatelami i obywatelkami Ukrainy, 
zyskał nowych kolegów, koleżanki w klasie, nowych sąsiadów. Wsparciem dla tej grupy może 
zająć się zespół SFT. Być może w szkole jest duża grupa dzieci z Ukrainy. Na pewno potrzebują 
poczuć się bezpiecznie i komfortowo w nowym miejscu, ale na pewno każda z tych grup ma też 
swoje indywidualne potrzeby. Warto do nich dotrzeć i uczynić je tematem wyzwania SFT.  

Oczywiście społeczność ukraińska to nie jedyni obcokrajowcy, którzy zamieszkują wokół nas 
i  stają się częścią naszego społeczeństwa i naszego życia. Każde miejsce na mapie Polski ma 
swoją specyfikę, dlatego kluczowe jest, aby zbadać sytuację i potrzeby w swoim najbliższym 
otoczeniu.  

  
2. Program składa się z 3 etapów:  

a. Etap rekrutacji – zbieranie Zgłoszeń do Programu  
b. Etap półfinałowy  
c. Etap finałowy i gala 

ETAP REKRUTACJI 

3. Zgłoszenia zostaną ocenione przez powołane w tym celu przez Organizatora Jury, składające 
się co najmniej z 3 osób. 

4. Jury przyjmie w ocenie Zgłoszeń następujące kryteria: 
a.uwzględnienie potrzeb wskazanej w Wyzwaniu grupy docelowej; 
b.wykorzystanie procesu myślenia projektowego; 
c.wykorzystanie w Wyzwaniu technologii (aplikacji, produktu lub usługi);  
d. pozytywne oddziaływanie poprzez realizację Wyzwania na społeczeństwo  

i/lub środowisko; 



e.potencjał wybranego Wyzwania (możliwość realizacji, wdrożenia); 
5. Spośród wszystkich Zgłoszeń spełniających warunki określone w Regulaminie, Organizator 

wybierze 25 najciekawszych w opinii Organizatora Zgłoszeń, które przejdą do fazy 
półfinałowej.  

6. Organizator może zwiększyć liczbę wybranych zespołów do półfinału. 
7. Organizator poinformuje Uczestników o ich awansie lub braku awansu do fazy półfinałowej 

w terminie do 30 listopada 2022 roku w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail 
Zespołu wskazany w Zgłoszeniu.  

8. Zespoły, których Zgłoszenia będą spełniały kryteria opisane w Regulaminie konieczne do 
wzięcia udziału w Programie będą zobowiązane do: 
a. wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym online (na żywo lub odtwarzając 

udostępnione przez Organizatora nagranie) dotyczącym podsumowania Zgłoszenia do 
Programu i dotyczącym możliwości rozwoju kompetencji w Programie; obowiązek ten 
dotyczy co najmniej opiekunów Zespołów i Liderów Zespołów;  

b. wzięcia udziału w min. 3 webinarach tematycznych (na żywo lub odtwarzając 
udostępnione przez Organizatora nagranie) z tematyką Programu SFT; 

c. udziału w sesji z mentorami z Samsung (liczba spotkań przypadająca na sesję.  
9. Zespoły, które nie zakwalifikowały się do Programu, będą miały możliwość wzięcia udziału 

w wybranych wydarzeniach, na które otrzymają zaproszenia od Organizatora. 

ETAP PÓŁFINAŁU 

10. Zespoły zakwalifikowane do fazy półfinałowej będą zobowiązane do: 
a. wzięcia udział w cyklu warsztatów online dotyczących pracy zgodnie z metodą 

projektową Design Thinknig - cztery spotkania po 2 godziny w jednym z pięciu 
dostępnych terminów warsztatów;  

b. zrealizowania z wykorzystaniem metody Design Thinking wyzwania związanego 
z wybranym obszarem tematycznym;  

c. wzięcia udziału w indywidualnym procesie mentoringowym prowadzonym dla każdego 
z Zespołów przez ekspertów, trenerów i specjalistów z Samsung lub współpracujących 
z Organizatorem przy Programie;  

d. przygotowania materiału wideo trwającego maksymalnie 5 minut i przesłania go do 
Organizatora (umieszczenie w chmurze udostępnionej przez Organizatora) nie później niż 
do 16 stycznia 2023 roku, prezentującego wybrane Wyzwanie, którego podjął się Zespół; 
wymaganie techniczne dotyczące materiału: format MP4, MOV, WMV lub AVI; wielkość 
pliku: max 350 MB;  

e. współpracy z Organizatorem i Operatorem lub osobą wyznaczoną przez Organizatora do 
wykonywania wybranych czynności w ramach Programu w zakresie przygotowania 
komunikacji dotyczącej uczestnictwa zespołu w Programie; 

f. zamieszczenia w kanałach komunikacyjnych szkoły i/lub własnych informacji 
dotyczących udziału w Programie SFT;  

g. udziału w ewaluacji Programu; 
11. Zespoły zakwalifikowane do fazy półfinałowej będą prowadziły prace nad Wyzwaniem 

z  pomocą trenerów i mentorów będących ekspertami w dziedzinach wybranych przez 
Zespoły tematów wyzwań. Harmonogram pracy z mentorami i ekspertami będzie ustalany 
w zależności od potrzeb Uczestników i w korelacji z możliwościami mentorów i ekspertów. 

12. Zespoły złożone z Uczniów mogą prowadzić działania w celu realizacji wyzwania także 
w  ramach zajęć pozalekcyjnych albo zajęć lekcyjnych, w zależności od decyzji dyrektora 



szkoły.  
13. Spośród 25 Zespołów wybranych do fazy półfinałowej Komisja wybierze 8 Zespołów do fazy 

finałowej. Organizator poinformuje Uczestników o ich awansie lub braku awansu do fazy 
finałowej w terminie do 31 stycznia 2023 roku w formie wiadomości e-mail wysłanej na 
adres e-mail Zespołu wskazany w Zgłoszeniu.  

14. Jury przyjmie w ocenie Zgłoszeń następujące kryteria: 
a. wyraźny postęp w realizacji wyzwania od momentu zakwalifikowania Zespołu do fazy 

półfinałowej;   
b.wykorzystanie procesu myślenia projektowego; 
c. dobrze zdefiniowana i zbadana grupa docelowa i jej potrzeby; 
d. wykorzystanie w Wyzwaniu technologii (aplikacji, produktu lub usługi);  
e. możliwości wdrożeniowe opracowanego rozwiązania Wyzwania z uwzględnieniem 

aktualnej technologii, zasobów, praw i regulacji; 
f.pozytywny wpływ Wyzwania na społeczeństwo i/lub środowisko; 
g. opinia trenera i mentora; 
h.staranność wykonania i pomysłowość filmu video. 

15. Zespoły zakwalifikowane do fazy finałowej zaprezentują projekty w fazie prototypów podczas 
uroczystej gali podsumowującej Program. 

16. Organizator ma prawo zmienić liczbę zakwalifikowanych Zespołów do półfinału i finału. 

ETAP FINAŁU 

17. Zespoły zakwalifikowane do fazy finałowej będą zobowiązane do: 
a. wzięcia udziału w webinarze informacyjnym trwającym ok. 1,5 godz. (na żywo lub 

obejrzenie udostępnionego nagrania) dotyczącym pracy z Zespołem na etapie finału; 
obowiązek ten dotyczy co najmniej Opiekunów Zespołów Uczniowskich/Liderów 
Zespołów; 

b. odbycia sesji z mentorem Samsung; 
c. udziału w dwudniowym spotkaniu Solve for Tomorrow Campus na koszt Organizatora 

(pokrycie kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegów); 
d. udziału w plebiscycie na ”Nagrodę Popularności”  (Community Choice Award), który 

zostanie ogłoszony najwcześniej na 2 tygodnie przed galą finałową, a zwycięzca zostanie 
wybrany drogą głosowania online; plebiscyt zostanie przeprowadzony w  oparciu o 
osobny regulamin; 

e. udziału w gali finałowej na koszt Organizatora;  
f. przygotowania się do prezentacji finałowej podczas gali, w której zespół występuje na 

scenie; prezentacja w formacie: pdf lub pptx liczba slajdów: max 8, czas wystąpienia: 
6 minut oraz 4 minuty na pytania jury. Na 21 dni przed galą finałową Zespoły otrzymają 
opis wyposażenia sceny, którym będą dysponować w czasie prezentacji; 

g. współpracy z Organizatorem w zakresie przygotowania komunikacji dotyczącej 
uczestnictwa Zespołu w Programie; 

h. zamieszczenia w kanałach komunikacyjnych szkoły i/lub własnych informacji 
dotyczących udziału w Programie SFT; 

18. Organizator pokryje koszty dojazdu Uczestników zakwalifikowanych do fazy finałowej do 
miejsca odbywania się gali finałowej z miejsca zamieszkania Uczestników na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej do maksymalnej wysokości stanowiącej równowartość biletu na 
pociąg w klasie II z uwzględnieniem należnych Uczestnikowi zniżek. Ponadto Organizator 
pokryje koszty noclegu Uczestników w Warszawie w wybranym przez Organizatora hotelu 



o standardzie min. 3*.  
19. Komisja wyłoni spośród Zespołów zakwalifikowanych do fazy finałowej grono Laureatów. 

Lista Laureatów zostanie ogłoszona podczas gali finałowej. Laureaci i Uczestnicy otrzymają 
następujące Nagrody: 

i) za zajęcie I miejsca – nagroda finansowa w wysokości 30 tysięcy złotych oraz 
nagrody rzeczowe dla każdego z członków Zespołu w postaci smartfona Galaxy Z 
Flip 4 o wartości 5149 złotych na dzień ogłoszenia Regulaminu; 

ii) za zajęcie II miejsca – nagroda finansowa w wysokości 20 tysięcy złotych oraz 
nagrody rzeczowe dla każdego z członków Zespołu w postaci smartfona Galaxy S22 
o wartości 3799 złotych na dzień ogłoszenia Regulaminu; 

iii) za zajęcie III miejsca – nagroda finansowa 10 tysięcy złotych oraz nagrody rzeczowe 
dla każdego z członków Zespołu w postaci tabletu Galaxy Tab S8 11 o wartości 
3111 złotych na dzień ogłoszenia Regulaminu; 

iv) nagroda publiczności – nagrody rzeczowe w postaci Smart Galaxy Watch 5 dla 
każdego z członków Zespołu o wartości 1499 złotych na dzień ogłoszenia 
Regulaminu; 

v) nagroda dla Opiekuna Zespołu, który zajął od I do III miejsca – nagrody rzeczowe 
w  postaci smartfona Galaxy S22 o wartości 3799 zł na dzień ogłoszenia 
Regulaminu 

vi) nagroda dla placówki zaprezentowanej przez Zespoły, które zajęły od I do III miejsca 
– monitor Samsung Fl!p 2.0 w zestawie z wózkiem o wartości 9999 zł na dzień 
ogłoszenia Regulaminu  

vii) za udział w finale - dla każdego z członków Zespołów, które nie zajęły I, II, ani III 
miejsca – nagroda rzeczowa w postaci słuchawek Buds 2 Pro wartości 999  zł na 
dzień ogłoszenia Regulaminu  

viii)dla placówki reprezentowanej przez finałowe zespoły nagroda rzeczowa w postaci 
projektora Samsung Freestyle o  wartości 3999 złotych na dzień ogłoszenia 
regulaminu.  

20. Nagrody przekazane Uczestnikom podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym dla osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrody przyznane Uczestnikom 
zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. 
Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona i zostanie potrącona na zapłatę 
zryczałtowanego podatku, który zostanie odprowadzony do właściwego organu 
podatkowego. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokonanie stosownego potrącenia. 

21. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń do Programu niewydane Nagrody pozostają do 
dyspozycji Organizatora. 

22. Nagrody zostaną wydane podczas gali finałowej, która odbędzie się dnia 20 kwietnia 2023 
roku w Warszawie. Organizator zastrzega, że data oraz miejsce gali mogą ulec zmianie. 
W  przypadku miejsca lub daty gali finałowej Organizator poinformuje o tym Uczestników 
w formie wiadomości e-mail za adres wskazany przez Zespół jako adres do korespondencji.  

23. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania protokołów otrzymania nagród i przekazania ich do 
Organizatora. 

ETAP PO FINALE 

24. Laureaci zobowiązani są do wystąpienia w European Junior Trade of Solve for Tomorrow – 
spotkaniu online z uczestnikami Programu z innych krajów Europy. Termin spotkania 



zostanie określony w I kwartale 2023 roku. 
25. Na zaproszenie Organizatora finaliści mają możliwość wzięcia udziału i prezentacji swoich 

projektów w innych wydarzeniach organizowanych przez firmę Samsung lub w partnerstwie 
z Samsung oraz przez patronów i partnerów Programu.  

§4 
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Uczestnicy/Laureaci udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo 
i terytorialnie licencji do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 litego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych przez Uczestników i wydanych 
Organizatorowi w związku z uczestnictwem w Programie. Uczestnik wyraża zgodę na 
wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne 
korzystanie z utworu w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach, w zakresie 
poniżej określonym (do celów promocyjnych i marketingowych Organizatora). Licencja jest 
udzielana w zamian za prawo do uczestnictwa w Programie. Licencja jest udzielana na 
wszystkich znanych w chwili jej udzielenia polach eksploatacji to jest w szczególności: 
a. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub jakąkolwiek inną znaną techniką, w tym 

fotokopiowanie i mikrokopiowanie; 
b. wydawanie lub wystawianie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich 

wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia 
liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego 
lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach 
i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób; 

c. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb 
eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w 
całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie; 

d. wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub 
identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie 
poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną 
techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub 
fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, 
w  tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących 
do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym 
powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i 
emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku 
i/lub obrazu; 

e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, 
cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej, w tym w Internecie; 

f. Uczestnik udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w 
zakresie ww. 

2. W przypadku utworu zawierającego wizerunek Uczestnika, poprzez sam fakt 
udostępnienia takiego utworu w ramach Programu, Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie 
i rozpowszechnianie jego wizerunku w całości lub w części przez Organizatora i 
podmioty upoważnione przez Organizatora poprzez jego zwielokrotnienie; 
wyświetlanie; wprowadzanie do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej, 
wykorzystanie w utworach multimedialnych, rozpowszechnianie w sieci Internet, w 



szczególności na kanałach Organizatora w mediach społecznościowych, stronach 
internetowych Organizatora lub kanałach komunikacji wewnętrznej Organizatora oraz 
używania na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w punkcie 1 powyżej Regulaminu. 

3. Organizator upoważnia Uczestników do informowania o braniu przez Uczestników udziału 
w Programie między innymi poprzez publikowanie przez Uczestników na ich profilach w 
mediach społecznościowych, ale wyłącznie za pośrednictwem odpowiednich 
komunikatów: 
a. Organizator przekaże Uczestnikom odpowiednie materiały marketingowe i treści 

przygotowane przez Organizatora, które mogą być publikowane przez Uczestników. 
b. Organizator zastrzega, że Uczestnicy nie są upoważnieni do zmiany, publikowania 

w  części, zasłaniania części materiałów marketingowych i treści przekazanych przez 
Organizatora. 

c. W przypadku dodania do materiałów marketingowych albo treści udostępnionych 
przez Organizatora komentarzy lub opisów Uczestnika, Uczestnik oświadcza, że 
komentarze te lub opisy nie będą zawierały treści sprzecznych z prawem, dobrymi 
obyczajami, zasadami współżycia społecznego, narażających jakiekolwiek osoby lub 
grupy osób, zawierających wulgaryzmy lub treści pornograficzne, nawołujące do 
nienawiści oraz godzących w dobre imię Organizatora i całej grupy Samsung. 
Organizator zastrzega sobie prawdo do żądania od Uczestnika natychmiastowego 
usunięcia treści naruszających zasady opisane w zdaniu poprzedzającym oraz w 
przypadku ich rażącego naruszenia wykluczenia Uczestnika z Programu. 

4. Z chwilą wydania nagrody, Organizator nabywa, bez odrębnego wynagrodzenia, całość 
autorskich praw majątkowych do utworu, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych czy 
terytorialnych, w szczególności w zakresie pól eksploatacji wymienionych w pkt 1. powyżej. 

5. Z chwilą wydania Nagrody Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe 
do utworu w powyżej wskazanym zakresie wraz z wyłącznym prawem wykonywania 
autorskich praw zależnych oraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie 
autorskich praw zależnych do utworu, a także upoważnia Organizatora do decydowania o 
pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, jak również do wykonywania innych 
autorskich praw osobistych do utworu.  

§6 
INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Samsung Electronics Polska Sp. z o. o. 
z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-674 Warszawa ). 

2. Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z przystąpieniem Uczestników 
do Programu (art. 6 ust. 1 lit. F 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; dalej „RODO”).  

3. Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:  

a. organizacji i prowadzenia Programu,  
b. komunikacji z Uczestnikami;  
c. wydania Nagród;  



d. obsługi reklamacji.  
4. Organizator może wykorzystywać dane osobowe Uczestników w celach marketingowych, 

polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych 
Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach 
marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
polegający na prowadzeniu działań marketingowych.  

5. W ramach działalności marketingowej Organizator może wysyłać Uczestnikom wiadomości 
zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych 
informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik wyraził odrębną zgodę 
na komunikację marketingową, która może zostać w dowolnym momencie wycofana. 
Wycofanie zgody jest możliwe poprzez kontakt z Samsung lub poprzez odnośnik, 
zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej, zawierającej komunikaty marketingowe.  

6. Za wyrażoną odrębnie zgodą Uczestnika, Organizator może wykorzystywać zgromadzone 
dane osobowe do tworzenia tzw. profilu Uczestnika. Na podstawie stworzonych profili, 
Organizator może wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące 
o towarach i usługach.  

7. W sytuacji, wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Uczestników będą przetwarzane także 
w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

8. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych 
osobowych Uczestników dla celów innych niż wskazane powyżej, a niezbędnych z uwagi na 
realizację prawnie uzasadnionych interesów Samsung (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), 
w szczególności:  
a. w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,  
b. w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie - w celu wewnętrznego raportowania 

w ramach Samsung oraz Grupy Samsung.  
9. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Uczestników przetwarzane 

będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym 
w treści zgody.  

Obowiązek podania danych osobowych Samsung  
10. Brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowi 

przeszkodę do przystąpienia Uczestnika do Programu oraz świadczenia przez Samsung 
usług na rzecz Uczestnika.  

11. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych 
osobowych jest dobrowolne.  

12. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w Formularzu 
zgłoszeniowym do Programu, jak również inne dane podane przez Uczestnika w związku z 
udziałem w Programu.  

Informacje o odbiorcach danych osobowych  
13.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników, w celach wskazanych w pkt 3 

powyżej, dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź 
kategoriom odbiorców:  
a. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Programu 

i  świadczenia usług w ramach Programu; w celu obsługi Programu i rozpatrywania 
reklamacji dane osobowe Uczestników powierzone zostały do przetwarzania 
Operatorowi;  

b. podmiotom z grupy kapitałowej Samsung;  



c. podmiotom wspierającym Samsung w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na rzecz Samsung (tzw. procesorzy danych) oraz 
partnerom biznesowym Samsung;  

d. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 
działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów prawa.  

Okresy przetwarzania danych osobowych  
14. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi udziału 

Uczestnika w Konkursie.  
15. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników mogą być nadal przetwarzane w 

zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Samsung prawnie 
uzasadnionego interesu administratora danych, w zakresie określonym w pkt 3 powyżej, a w 
przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź 
wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.  

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji  
16.  Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania 

danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania 
spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Uczestnika. Oferty 
opracowywane są na podstawie aktywności Uczestnika w ramach usług świadczonych przez 
Samsung. Oferty przesyłane będą Uczestnikom wyłącznie w przypadku wyrażenia przez nich 
zgody.  

Prawa osoby, której dane dotyczą  
17. Samsung zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane 

przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:  
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w 

przypadku gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) 
osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
(iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma 
innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
(v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 
przepisów prawa;  

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) 
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) 
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje 
już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, 
obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec 
przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po 
stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  

e. prawo do przenoszenia danych osobowych - w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa 
się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody 
wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób 



sposób zautomatyzowany;  
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania – 

w  przypadku gdy: (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika, 
oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Samsung.  

18. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 
14 powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://
www.samsung.com/pl/info/privacy/RODO, zgodnie z dostępną instrukcją.  

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  
W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 
mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Samsung danych osobowych Uczestnika narusza 
przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych  
Samsung może przekazywać dane osobowe Uczestników do podmiotów spoza EOG, w tym 
w  szczególności podmiotów z grupy Samsung, w zakresie w jakim uwarunkowane jest to 
wewnętrznymi zasadami korporacyjnymi Samsung. Samsung gwarantuje, że przekazanie danych 
osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych w art. 44 – 47 RODO.  

§7 
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie na etapie półfinałowych lub finałowym przed 
zakończeniem Programu, Uczestnik zostanie poproszony o wskazanie na piśmie powodów 
rezygnacji, które uniemożliwiają jej/mu dalszy udział w Programie.Pismo należy wysłać na 
adres: kontakt@solvefortomorrow.pl. Przyjęcie rezygnacji jest równoznaczne z  
usunięciem z listy uczestników.  

2. W razie rezygnacji z udziału w Programie jednej osoby z Zespołu, Zespół ma prawo wybrać inną 
osobę na miejsce tego Uczestnika. W przypadku rezygnacji z Programu więcej niż jednego 
Uczestnika, cały Zespół zostaje zdyskwalifikowany z udziału w Programie a na jego miejsce 
może zostać wybrany Zespół z listy rezerwowej. 

§8 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie pytania i reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać mailowo, na adres: 
kontakt@solvefortomorrow.pl  

2. Reklamacje dotyczące Programu są przyjmowane w czasie trwania Programu oraz najpóźniej 
do 28 kwietnia 2023 r. W zależności od formy złożenia reklamacji o zachowaniu terminu 
decyduje data wpływu wiadomości na serwer obsługujący pocztę przychodzącą. 

3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika oraz wskazanie 
przyczyn i podstaw jej złożenia.  

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź zostanie 
przesłana na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie.  

5. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie 
pozbawia Uczestnika Programu uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających 
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z przepisów prawa. 

§9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kontakt z Organizatorem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 
kontakt@solvefortomorrow.pl  

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.  
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://solvefortomorrow.pl .  
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie 

naruszy to praw nabytych przez Uczestników.  
5. O zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez 

wiadomość e-mail wysłana na adres wskazany jako adres do korespondencji w Zgłoszeniu.  
6. Informacja o zmianie Regulaminu utrzymana będzie przez okres co najmniej 7 dni. 

Uczestnicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu drogą mailową. 
Uczestnik, który nie zgodzi się z zaproponowanymi zmianami, nie będzie brał dalszego 
udziału w Programie.  

7. Wzięcie udziału w Programie oznacza wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu. 
8. W kwestiach nieuregulowanych przez postanowienia Regulaminu, stosuje się prawo polskie. 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka niepełnoletniego w Programie Solve for 
Tomorrow.   

2. Zgoda RODO i na wizerunek - dla niepełnoletnich członków zespołu. 
3. Zgoda RODO i na wizerunek - dla opiekuna i pełnoletnich członków zespołu. 
4. Oświadczenie Dyrektora szkoły - zgoda na udział zespołu uczniowskiego w Programie Solve for 

Tomorrow.  
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Załącznik nr 1  

Zgoda na udział dziecka w II edycji programu Solve for Tomorrow  
realizowanego przez Samsung 

Ja, niżej podpisana/y:  

……………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego/ 

 
niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:  

……………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko dziecka/  

uczęszczającego do: 

……………………………………………………………………………………… 

/pełna nazwa i adres szkoły/placówki/  

w II edycji ogólnopolskiego programie Solve for Tomorrow. 


-----------------------------------------  

/miejscowość i data/  

-----------------------------------------  

/czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 



 

Samsung Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 zł, NIP 526-10-44-039;  REGON: 011612810 

Załącznik nr 2  

_____________ ,_____________ 2022 r.  

/miejscowość, data/ 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisana/ny,  ....................................................................................... , przedstawiciel ustawowy/ prawny 
opiekun  _________________________________________________________________________ 

/imię i nazwisko Uczestnika programu Solve for Tomorrow 

(„Uczestnik”) wyrażam na rzecz Samsung Electronics Polska sp. z o. o. zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
Uczestnika w postaci imienia i nazwiska oraz na utrwalenie w formie zdjęć i nagrań video wizerunku Uczestnika 
podczas realizacji II edycji ogólnopolskiego programu Solve for Tomorrow, organizowanego przez Samsung oraz 
wykorzystanie tak utrwalanego wizerunku Uczestnika w zakresie określonym poniżej (dalej: „Materiał”). 

Z chwilą ustalenia Materiału udzielam Samsung zezwolenia na rozpowszechnianie i wykorzystanie Materiału i 
wizerunku Uczestnika, w całości lub w fragmentach poprzez jego zwielokrotnienie; wyświetlanie, publiczne 
odtwarzanie; wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; wykorzystanie w utworach 
multimedialnych; wprowadzanie do obrotu; publiczne udostępnianie audycji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

Powyższe zezwolenie dotyczy wykorzystania Materiału w całości lub we fragmentach w działalności marketingowej 
Samsung: (i) w komunikacji wewnętrznej (ii) do umieszczenia Materiałów w kanałach komunikacji Samsung oraz 
kanałach komunikacji Partnerów programu Solve for Tomorrow.  

Materiał nie będzie naruszał prawa ani dóbr osobistych uczestników biorących udział II edycji ogólnopolskiego 
programu Solve for Tomorrow.  

Uczestnictwo w Materiale oraz wyrażenie ww. zgód następuje bez wynagrodzenia. Zgoda zostaje udzielona na okres 
dwóch lat od daty wykonania Materiałów.  

 

 ............................................................................................................................ 
(podpis przedstawiciela ustawowego/ prawnego opiekuna Uczestnika) 

 



 

Samsung Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 zł, NIP 526-10-44-039;  REGON: 011612810 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Twoich jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-674 Warszawa). 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

Samsung przetwarza dane osobowe Uczestnika w związku z udziałem w wydarzeniu, w tym w szczególności w celu 
wykorzystywania Materiału, w oparciu o udzieloną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. A 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; dalej „RODO”).  

Dane osobowe Opiekuna przetwarzane są w celu udokumentowania wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
Uczestnika oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).  

Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych dla celów 
innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Samsung (art. 6 
ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności: 

a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług, 

b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Samsung oraz 
Grupy Samsung. 

III. Obowiązek podania danych osobowych Samsung 

Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych, stanowić przeszkodę wzięcia udziału w wydarzeniu 
organizowanym przez Samsung oraz Materiale.  

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

IV. Informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, Twoje dane osobowe mogą być 
udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom z grupy kapitałowej Samsung,  

b) podmiotom wspierającym Samsung  w jego procesach biznesowych, w tym podmiot przetwarzając dane 
osobowe na rzecz Samsung(tzw. procesorzy danych) oraz partnerom biznesowym Samsung;  

c) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na 
zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.  

 

V. Okresy przetwarzania danych osobowych 



 

Samsung Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
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Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do promocji wydarzenia organizowanego 
przez Samsung. Dane osobowe Opiekunów przetwarzane będą przez okres niezbędny do dokumentowania zgody na 
przetwarzanie danych Uczestnika oraz wykorzystanie jego wizerunku.   

Po upływie powyższego okresu Twoje dane mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy 
prawa lub dla realizacji przez Samsung prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie 
określonym w pkt II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, do czasu 
wycofania tej zgody. 

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów nie będą wykorzystywane w celu profilowana oraz 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Samsung pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Samsung 
przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:  

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne;   
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy, 

(i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, 
której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane 
dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 
(iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z 
obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane 
dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, 
a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) 
administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich 
do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec 
przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora 
są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie 
umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) 
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją 
przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie 
niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Samsung, o którym mowa w pkt II 
podpunkt 2 powyżej. 
 

Zwracamy uwagę, że Samsung nie zawsze ma prawną możliwość zrealizowania żądania co do wskazanych powyżej 
praw. Jeśli taki przypadek będzie miał miejsce, Samsung będzie go wyjaśniał.  

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
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W zakresie, w jakim Opiekun udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, przysługuje prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Samsung danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 

X. Transfer danych do krajów trzecich 

W przypadkach uzasadnionych wymogami korporacyjnymi grupy Samsung, dane osobowe mogą być przekazywanie 
poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Samsung gwarantuje, że w takich przypadkach podobny poziom ochrony 
danych w państwie trzecim jest zapewniony poprzez wprowadzenie jednego z poniższych zabezpieczeń: 
 

1) przekazanie danych osobowych odbywa się do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające 
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych; 

2) w przypadku odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, możemy przekazywać dane 
osobowe, jeżeli odbiorcy zostali objęci programem Privacy Shield, którego celem jest zagwarantowanie 
stopnia ochrony danych osobowych na takim samym poziomie, jak w Europie; 

3) wykorzystujemy odpowiednie umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską lub opieramy się na 
wiążących regułach korporacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo Twoich danych. 
 

W ramach realizacji praw, Samsung zapewnia możliwość uzyskania kopii odpowiednich środków zabezpieczających 
dane osobowe w przypadku transferu do Państw trzecich. 

 

 

  



 

Załącznik nr 3  

_____________ ,_____________ 2022 r.  

/miejscowość, data/ 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisana/ny, 
	 ………………………………………………………   .................................................................................................................................
/ imię i nazwisko osoby pełnoletniej biorącej udział w programu Solve for Tomorrow (nauczyciel, pełnoletni 
uczeń)/  

wyrażam na rzecz Samsung Electronics Polska sp. z o. o. zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
Uczestnika w postaci imienia i nazwiska oraz na utrwalenie w formie zdjęć i nagrań video wizerunku 
Uczestnika podczas realizacji II edycji ogólnopolskiego programu Solve for Tomorrow, organizowanego 
przez Samsung oraz wykorzystanie tak utrwalanego wizerunku Uczestnika w zakresie określonym poniżej 
(dalej: „Materiał”). 

Z chwilą ustalenia Materiału udzielam Samsung zezwolenia na rozpowszechnianie i wykorzystanie Mate-
riału i wizerunku Uczestnika, w całości lub w fragmentach poprzez jego zwielokrotnienie; wyświetlanie, 
publiczne odtwarzanie; wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; wykorzystanie w 
utworach multimedialnych; wprowadzanie do obrotu; publiczne udostępnianie audycji w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

Powyższe zezwolenie dotyczy wykorzystania Materiału w całości lub we fragmentach w działalności mar-
ketingowej Samsung: (i) w komunikacji wewnętrznej  (ii) do umieszczenia Materiałów w kanałach komu-
nikacji Samsung oraz kanałach komunikacji Partnerów programu Solve for Tomorrow.  

Materiał nie będzie naruszał prawa ani dóbr osobistych uczestników biorących udział II edycji ogólnopol-
skiego programu Solve for Tomorrow.  

Uczestnictwo w Materiale oraz wyrażenie ww. zgód następuje bez wynagrodzenia. Zgoda zostaje udzielona 
na okres dwóch lat od daty wykonania Materiałów.  

	  .................................................................................................................................
/podpis pełnoletniej osoby biorącej udział w programie Solve for Tomorrow/ 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Twoich jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-674 Warszawa). 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

Samsung przetwarza dane osobowe Uczestnika w związku z udziałem w wydarzeniu, w tym w szczególności 
w celu wykorzystywania Materiału, w oparciu o udzieloną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parla-
mentu 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; dalej „RODO”).  

Dane osobowe Opiekuna przetwarzane są w celu udokumentowania wyrażenia zgody na przetwarzanie 
danych Uczestnika oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).  

Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych dla 
celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów 
Samsung (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności: 

a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług, 

b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Samsung 
oraz Grupy Samsung. 

III. Obowiązek podania danych osobowych Samsung 

Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych, stanowić przeszkodę wzięcia udziału w 
wydarzeniu organizowanym przez Samsung oraz Materiale.  

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest do-
browolne. 

IV. Informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, Twoje dane osobowe mogą 
być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom z grupy kapitałowej Samsung,  

b) podmiotom wspierającym Samsung  w jego procesach biznesowych, w tym podmiot przetwarzając 
dane osobowe na rzecz Samsung(tzw. procesorzy danych) oraz partnerom biznesowym Samsung;  

c) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym 
na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
prawa.  
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V. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do promocji wydarzenia organizo-
wanego przez Samsung. Dane osobowe Opiekunów przetwarzane będą przez okres niezbędny do doku-
mentowania zgody na przetwarzanie danych Uczestnika oraz wykorzystanie jego wizerunku.   

Po upływie powyższego okresu Twoje dane mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa lub dla realizacji przez Samsung prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w 
zakresie określonym w pkt II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie 
danych, do czasu wycofania tej zgody. 

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów nie będą wykorzystywane w celu profilowana oraz zautoma-
tyzowanego podejmowania decyzji.  

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Samsung pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Samsung 
przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:  

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne;   
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypad-

ku gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych os-
obowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma 
innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane 
muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, 
której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest 
niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w za-
mian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, 
której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, 
której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy 
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeci-
wu; 

5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na pod-
stawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką 
osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją 
przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na pod-
stawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Samsung, o którym 
mowa w pkt II podpunkt 2 powyżej. 

Zwracamy uwagę, że Samsung nie zawsze ma prawną możliwość zrealizowania żądania co do wskazanych 
powyżej praw. Jeśli taki przypadek będzie miał miejsce, Samsung będzie go wyjaśniał.  
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VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W zakresie, w jakim Opiekun udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, przysługuje 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody 
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. 

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Samsung danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Os-
obowych.  

X. Transfer danych do krajów trzecich 

W przypadkach uzasadnionych wymogami korporacyjnymi grupy Samsung, dane osobowe mogą być 
przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Samsung gwarantuje, że w takich przypadkach 
podobny poziom ochrony danych w państwie trzecim jest zapewniony poprzez wprowadzenie jednego z 
poniższych zabezpieczeń: 

1) przekazanie danych osobowych odbywa się do państw, które Komisja Europejska uznała za zapew-
niające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych; 

2) w przypadku odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, możemy przekazywać dane 
osobowe, jeżeli odbiorcy zostali objęci programem Privacy Shield, którego celem jest zagwaran-
towanie stopnia ochrony danych osobowych na takim samym poziomie, jak w Europie; 

3) wykorzystujemy odpowiednie umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską lub opieramy się na 
wiążących regułach korporacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo Twoich danych. 

W ramach realizacji praw, Samsung zapewnia możliwość uzyskania kopii odpowiednich środków zabezpie-
czających dane osobowe w przypadku transferu do Państw trzecich. 
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Załącznik nr 4 

Zgoda Dyrektora Szkoły/Placówki na udział zespołu uczniowskiego  
w programie Solve for Tomorrow  

Pani/Pan_____________________________________________________________reprezentująca(-y)  
	 	 	 	 	 /imię i nazwisko/ 

__________________________________________________________________________________	
	 	 	 	 /pełna nazwa i adres Szkoły/Placówki/ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

wyraża zgodę i tym samym potwierdza udział w II edycji ogólnopolskiego programu Solve for Tomorrow, któ-
rego organizatorem jest Samsung  

Zespołu uczniowskiego nr 1 w składzie:  1

Nauczyciel - opiekun: 
__________________________________________________________________________________  

Uczniowie: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Zespołu uczniowskiego nr 2 w składzie:  
Nauczyciel - opiekun: 
__________________________________________________________________________________  

Uczniowie: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________  
/data i czytelny podpis, opcjonalnie pieczątka/

 W programie Solve for Tomorrow z jednej Szkoły/Placówki mogą wziąć udział maksymalnie 2 zespoły 1

uczniowskie. W skład każdego zespołu musi wchodzić min. 3 uczniów oraz 1 nauczyciel lub maksymalnie 4 
uczniów i 1 nauczyciel. 


	uwzględnienie potrzeb wskazanej w Wyzwaniu grupy docelowej;
	wykorzystanie procesu myślenia projektowego;
	wykorzystanie w Wyzwaniu technologii (aplikacji, produktu lub usługi);
	pozytywne oddziaływanie poprzez realizację Wyzwania na społeczeństwo  i/lub środowisko;
	potencjał wybranego Wyzwania (możliwość realizacji, wdrożenia);

