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Regulamin Konkursu dla Nauczycieli 
realizowanego w ramach Programu BMW dla Szkół 

 
 

Organizatorem Konkursu jest BMW Vertriebs GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oddział 

w Polsce, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 363068, NIP: 107-001-68-86, REGON: 

142552844, posługującą się dla celów podatkowych w Polsce numerem VAT 1070016892. 

 
§ 1 

Definicje 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

 

a) Bazie Lekcji: rozumie się przez to zasób, w którym zgromadzone są wszystkie Zgłoszenia wraz z 

załącznikami w postaci filmów, konspektów, materiałów, złożone przez Uczestników Konkursu za 

pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.praca-dealerbmw.pl.  

b) Formularzu Zgłoszeniowym: rozumie się przez to formularz zgłoszeniowy do Konkursu dostępny na 

stronie internetowej www.praca-dealerbmw.pl. 

c) Organizatorze: rozumie się przez to BMW Vertriebs GmbH spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością oddział w Polsce, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, wpisany do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 363068, NIP: 107-001-68-86, REGON: 142552844, posługującą się dla celów 

podatkowych w Polsce numerem VAT 1070016892 

d) Komisji Konkursowej: rozumie się przez to gremium utworzone w celu dokonania oceny 

nadesłanych do konkursu Lekcji. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora 

Konkursu i składać się będzie z minimum 3 osób. 

e) Konkursie: rozumie się przez to Konkurs na przeprowadzenie Lekcji z wykorzystaniem 

materiałów BMW, realizowany w ramach programu BMW dla Szkół, organizowany przez 

BMW Vertriebs GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce. 

f) Lekcji: rozumie się przez to przeprowadzoną i nagraną lekcję z wykorzystaniem materiałów 

szkoleniowych BMW (dostępnych na platformie e-learningowej BMW (TMSi). 

g) Platformie e-learningowej BMW (TMSi): system e-learningowy BMW, w którym nauczyciel lub 

http://www.praca-dealerbmw.pl/
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szkoła posiada swoje konto, poprzez które ma dostęp do materiałów oraz szkoleń BMW 

Group.  

h) Uczestniku: rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do 

czynności prawnych, wykonująca zawód nauczyciela lub edukatora, posiadająca dostęp do 

materiałów zamieszczonych w systemie szkoleniowym TMSi od BMW Group Polska, która za 

pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego wyraziła wolę udziału w Konkursie. 

i) Regulaminie: rozumie się przez to niniejszy regulamin Konkursu dla Nauczycieli 

realizowanego w ramach Programu BMW dla Szkół. 

j) Zgłoszeniu: rozumie się przez to zgłoszenie udziału w Konkursie wraz z załącznikami w postaci 

linku do filmu z zrealizowaną lekcją, konspektem oraz wykorzystanymi materiałami, złożone 

przez Uczestnika za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

www.praca-dealerbmw.pl w zakładce dotyczącej Konkursu. 

 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest BMW Vertriebs GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

oddział w Polsce. 

2. Konkurs realizowany jest w całości ze środków własnych Organizatora. 

3. Konkurs realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i ma charakter nieodpłatny. 

5. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności 

prawnych, wykonujące zawód nauczyciela lub edukatora w ponadpodstawowej szkole 

technicznej lub branżowej lub uczelni wyższej. 

6. W Konkursie udział mogą wziąć osoby indywidualnie. Uczestnicy są uprawnieni do złożenia 

dowolnej liczby Zgłoszeń (realizacji więcej niż jednej Lekcji). 

7. W przypadku zaproszeń kierowanych do urzędników państwowych i przedstawicieli firm 

obowiązują specjalne wymogi prawne. W przypadku zaproszeń dla nauczycieli również mogą 

obowiązywać podobne wymogi etyczne. Przestrzeganie tych wymogów odegrało ważną rolę 

przy planowaniu Konkursu dla Nauczycieli Szkół Technicznych. Przed udziałem w Konkursie 

należy upewnić się zarówno w interesie własnym, jak i BMW Group Polska, że udział w 

konkursie jest dozwolony zgodnie z obowiązującym prawem, kodeksem etyki zawodowej i/lub 

wewnętrznymi wytycznymi i regulacjami placówki edukacyjnej, w której zatrudniony jest 

uczestnik konkursu.  
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8. Przed wysłaniem Zgłoszenia, należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników Konkursu.  

9. Zgłoszenia do Konkursu można składać do 31.10.2022 r. (do godz. 23:59:59). 

10. Konkurs odbywa się w okresie od 16.09.2022 r. do 31.10.2022 r. (do godz. 23:59:59).  

Okres ten nie obejmuje podania wyników oraz wydania nagród. 

11. Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 
 

§ 3 
Cel konkursu 

 
1. Celami konkursu są: 

a) Wyłonienie najciekawszych i najbardziej angażujących Lekcji przeprowadzonych  

z wykorzystaniem materiałów od BMW Group Polska, dedykowanych dla uczniów 

ponadpodstawowych szkół technicznych i branżowych. 

b) Zachęcenie Nauczycieli do aktywnego korzystania z zasobów edukacyjnych 

dostępnych za pośrednictwem systemu e-learningowego BMW (TMSi). 

c) Poszerzenie zakresu wiedzy uczniów dzięki przeprowadzeniu konkursowych Lekcji,  

a docelowo dzięki aktywnemu korzystaniu z materiałów szkoleniowych BMW w 

ramach dalszej edukacji. 

d) Zachęcenie Nauczycieli do pozostania Ambasadorami Marki. 

e) Promowanie dobrych praktyk w zakresie edukacji.  

 

§ 4 
Wytyczne  

 
1. Przeprowadzona lekcja musi zostać nagrana (udokumentowana filmem).  Film z nagraną  

i zrealizowaną lekcją nie może być dłuższy niż 30 minut. Film należy opublikować w serwisie 

YouTube na kanale Uczestnika Konkursu.  

2. Oprócz nagrania należy dostarczyć materiały wykorzystane podczas Lekcji, np. prezentację, 

rysunki, zdjęcia, filmy. Należy również stworzyć ogólny plan Lekcji (w punktach).  

3. Ogólny plan Lekcji powinien zawierać następujące elementy: 

a) Przedmiot, w ramach którego była realizowana Lekcja.  

b) Temat Lekcji.  
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c) Informację o wykorzystanych materiałach.  

d) Cel ogólny i cele szczegółowe przeprowadzonej Lekcji.  

e) Przebieg Lekcji, podział na poszczególne części.  

4. Nagrany film, w postaci linka do platformy YouTube oraz wykorzystane materiały, wraz z 

ogólnym planem Lekcji, należy zamieścić w Formularzu Zgłoszeniowym dostępnym na stronie 

www.praca-dealerbmw.pl. 

5. Autorzy Lekcji wybranych przez komisję Konkursową otrzymają nagrody wskazane w § 6 

niniejszego Regulaminu. 

6. Lekcje i materiały wybrane przez Komisję Konkursową mogą być opublikowane oraz 

umieszczone w Bazie Lekcji dostępnej na stronie internetowej www. praca-dealerbmw.pl.  

 

§ 5 
Zgłoszenia   

1. Zgłoszenia do Konkursu można składać za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, 

dostępnego na stronie internetowej www.praca-dealerbmw.pl. 

2. Dla ważności Zgłoszenia niezbędna jest akceptacja wszystkich zgód i oświadczeń zawartych 

w Formularzu Zgłoszeniowym. Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie 

zgód zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

3. Zgłoszenia należy składać osobiście i we własnym imieniu. Zgłoszenia złożone w imieniu osób 

trzecich nie będą rozpatrywane. 

4. Zgłoszenie, oprócz podstawowych informacji takich jak: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, 

pełna nazwa szkoły, grupa docelowa (klasa, profil), dane kontaktowe, powinno zawierać 

następujące elementy: 

a) Plan Lekcji – w punktach, w wyznaczonym w formularzu polu tekstowym.  

b) Nagranie z przeprowadzonej Lekcji – link do filmu należy umieścić w formularzu 

zgłoszeniowym w wyznaczonym do tego miejscu. Film nie może zawierać wizerunku 

innych osób aniżeli Uczestnika Konkursu. W przypadku wykorzystania wizerunku 

innych osób (w tym uczniów) należy uzyskać pisemną zgodę od osób biorących udział 

w nagraniu oraz w przypadku osób poniżej 18 roku życia, zgodę rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

c) Materiały dodatkowe wykorzystane podczas Lekcji dołączone w wyznaczonym miejscu  

w formularzu zgłoszeniowym, w wybranej formie pliku doc, docx, pdf, jpeg, ppt, odt. 
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5. Zgłoszenia, które nie będą zawierać elementów wymienionych w ust. 4 nie będą 

rozpatrywane. 

6. Materiały zamieszczone w Zgłoszeniu, w tym Plan Lekcji oraz nagranie z przeprowadzonej 

Lekcji nie mogą zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne, obraźliwe, naruszające 

obowiązujące prawo oraz umniejszające godność innych osób.   

 

§ 6 

Nagrody 

1. Autorzy 10 (dziesięciu) najwyżej ocenionych Zgłoszeń, wybranych przez Komisję Konkursową, 

otrzymają nagrody w postaci uczestnictwa w kursie BMW Driving Experience. 

2. Termin oraz sposób odbioru nagród zostaną ustalone indywidualnie z nagrodzonymi 

Uczestnikami.  

3. Nagrodzonym osobom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody, prawo przeniesienia 

prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie, ani prawo do zgłoszenia zmiany warunków 

odbioru nagrody. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu, a w szczególności w przypadku 

zmiany danych osobowych i kontaktowych, o których nie został poinformowany. W takim 

przypadku nagroda przepada. W przypadku zmiany danych osobowych i kontaktowych 

Uczestnika, aktualizacja ich jest możliwa na adres e-mail: j.ciesielska@313c.com.pl. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości nagród, jak również 

nieprzyznania nagród w ogóle w przypadku braku Zgłoszeń spełniających wymogi 

Regulaminu. 

6. Prosimy o kontakt z lokalnym działem podatkowym w związku z możliwym opodatkowaniem 

świadczeń rzeczowych. 

 

§ 7 

Wybór zwycięzców 

1. Oceny nadesłanych Zgłoszeń dokona trzyosobowa Komisja Konkursowa. 

2. Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową zgodnie z poniższymi kryteriami: 
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a) Długość nagrania (maksymalnie 30 minut). 

b) Ilość oraz sposób wykorzystania materiałów od BMW w ramach platformy  

e-learningowej. 

c) Ocena materiałów własnych Uczestnika Konkursu (jakość i użyteczność do przyszłego 

wykorzystania). 

d) Treść, wartość edukacyjna. 

e) Forma przeprowadzenia Lekcji. 

f) Wykorzystany potencjał i możliwości infrastruktury szkolnej.   

3. Organizator zastrzega sobie prawo wyeliminowania na każdym etapie z Konkursu Uczestnika, 

co do którego stwierdzono podanie nieprawdziwych danych, naruszenie praw osób trzecich,  

w szczególności praw autorskich oraz naruszenie lub próbę obejścia postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

4. O wynikach Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie i/lub mailowo i/lub za 

pośrednictwem szkoły, w której pracuje dany Uczestnik Konkursu. Do kontaktu z Uczestnikiem 

Konkursu zostaną wykorzystane dane podane w Zgłoszeniu. Wyniki Konkursu zostaną również 

podane na stronie internetowej www.praca-dealerbwm.pl, w zakładce dotyczącej Konkursu. 

5. Komisja Konkursowa rozstrzygnie o zwycięzcach i przyznaniu nagród w Konkursie na 

podstawie przeprowadzonego głosowania. 

6. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczne i nie przysługuje od 

niego odwołanie. 

 

§ 8 

Oświadczenia uczestnika 

1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją lekcję do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje 

niniejszy regulamin.  

2. Zgłaszając swoją lekcję do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego 

samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia 

autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób 

trzecich.  

3. Zgłaszając lekcję do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej  



 
 

7 
 

w Internecie.  

4. Uczestnik składając Zgłoszenie udziela Organizatorowi nieodwołalnej, nieodpłatnej, 

niewyłącznej zgody na korzystanie z Lekcji, w tym również w działaniach marketingowych i 

reklamowych.  

5. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczeń, o którym mowa 

powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu. 

 

§ 9 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu 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”). 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane w następującym zakresie: 

a) imię i nazwisko Uczestnika. 

b) miejsce pracy – nazwa szkoły, w której naucza Uczestnik Konkursu.  

c) dane kontaktowe, w tym numer telefonu, adres mailowy. 

d) grupa docelowa, dla której została przeprowadzona lekcja. (klasa, profil klasy)   

e) wizerunek utrwalony na nagraniu video. 

f) głos utrwalony na nagraniu video. 

3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści 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 uzna, że przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 

dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO. 

4. Pełne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się Załączniku nr 1 do 

Regulaminu.  
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§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.praca-dealerbmw.pl, w zakładce poświęconej 

Konkursowi. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w 

każdym czasie. Regulamin w zmienionym brzmieniu obowiązuje od chwili jego publikacji na 

stronie internetowej Organizatora. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,  

w tym Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby 

Organizatora.  

5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na stronie internetowej www.praca-

dealerbmw.pl. 

 

Załączniki 

Załącznik nr 1 – Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.  
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Załącznik nr 1 – Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych. 
 

1. Administratorem danych osobowych jest BMW Vertriebs GmbH sp. z o. o. Oddział w Polsce, 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22 A, 02-675 Warszawa (zwany dalej 

„Administratorem”).  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania następujących czynności związanych z 

organizacją i przeprowadzeniem Konkursu tj: 

a) przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, dane osobowe przetwarzane 
będą w celu realizacji umowy (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. b); 

b) udostępnienia materiałów dotyczących przyszłych szkoleń oraz innych wydarzeń na podany adres e-
mail, dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o zgodę (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. 
a); 

c) archiwalnych (dowodowych) i statystycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora  polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania 
faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna 
RODO art. 6 ust. 1 lit. f); 

d) przeprowadzania kontroli w zakresie zgodności, prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania 
wewnętrznego w ramach grupy kapitałowej do której należy Administrator, stanowiący prawnie 
uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu jednolitych standardów i 
sprawozdawczości grupy kapitałowej (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. f ); · 

e) w celu realizacji i dokumentowania przysługujących Pani/Panu praw przyznanych na podstawie RODO, 
stanowiący prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zgodności z obowiązującym 
prawem wobec uprawnionych organów administracji publicznej (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 
lit. f);  

f) Jeżeli dodatkowo Pani/Pan wyraziła/ł zgodę na komunikację marketingową produktów Administratora 
dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o zgodę (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. a);  

 

3. w Dane osobowe mogą zostać przekazane do przetwarzania odbiorcom zewnętrznym, w 

szczególności zajmującym się obsługą organizacyjną, informatyczną lub prawną, na 

podstawie odrębnych umów zawartych z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe mogą 

także zostać udostępnione instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora 

w tym audytorom lub organom publicznym. 

4. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b. przenoszenia danych, 

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
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5. Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym cofniecie zgód należy 

kierować w następujący sposób: pisemnie na adres BMW Vertriebs GmbH sp. z o. o. Oddział 

w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22 A, 02-675 Warszawa, w formie e-mail 

pod adresem: rekrutacje@praca-dealerbmw.pl    

6. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z który można się 

bezpośrednio skontaktować  

a. pod adresem e-mail: daneosobowe.vertriebs@bmw.pl,  

b. pod adresem do korespondencji: BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, 

ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa. (dopisek: do Inspektora Ochrony danych)  

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych 

celów przetwarzania, a po ich realizacji – przez obowiązkowy okres przechowywania 

dokumentacji, ustalony odrębnymi normami prawnymi. W przypadku przetwarzania danych 

osobowych w różnych celach – przez odpowiedni okres liczony po zakończeniu realizacji 

ostatniego z nich. 

10. Zebrane dane osobowe mogą zostać przekazywane do odbiorców znajdujących się w 

państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w szczególności w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dotyczy to wyłącznie adresu IP oraz Google Analytics na 

stronie ww.praca-dealerbmw.pl. Administrator dołożył należytej staranności, aby 

zagwarantować odpowiednie zabezpieczenia danych bez względu na miejsce przetwarzania.  

Szczegółowych informacji w zakresie transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

w tym kopii udziela inspektor ochrony danych. 

11. Dalsze szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 

Administratora, w tym dane osobowe inspektora ochrony danych znajdują się także na 

stronie internetowej www.bmw.pl w zakładce nota prawna/prywatność/BMW Polska. 
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