
Regulamin rekrutacji na wydarzenie “Ideathon 2023”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. “Ideathon 2023” jest pierwszym wydarzeniem w ramach projektu “Sprawdzam to! -
Inkubator fact checkingu”, który jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
programu Erasmus+. Wydarzenie odbywa się w formule konkursu.

2. Organizatorem projektu pod nazwą “Sprawdzam to! - Inkubator fact checkingu”, zwanego
dalej „Projektem” jest Fundacja Ważne Rzeczy z siedzibą w Warszawie, 00-241 ul. Długa
44/50 lok. 306, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000587638 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6852329461 – dalej
„Organizator”.

3. Celem wydarzenia Ideathon 2023 realizowanego w ramach Projektu jest stworzenie
przez rywalizujące zespoły autorskich planów na lokalne projekty społeczne w temacie
weryfikacji informacji. Ponadto, organizowane wydarzenie umożliwi zwycięskim
zespołom zrealizować swoje projekty; nagrodą w konkursie jest bowiem objęcie ich
wsparciem mentorskim, merytorycznym oraz finansowym.

4. Rekrutacja do ww. projektu ma na celu wybór ok. 150 osób z całej Polski do udziału w
konkursie. Rekrutujemy uczestników i uczestniczki w zespołach od 3 do 7 osób, z min.
jedną osobą pełnoletnią, reprezentującą zespół w roli Przedstawiciela / Przedstawicielki.

§ 2. TERMIN REKRUTACJI

Rekrutacja odbywa się poprzez formularz online. Rozpocznie się 02.02.2023 r. i trwać będzie do
25.02.2023 r. Dostęp do rekrutacji jest publiczny i możliwy pod poniższym linkiem:
https://waznesprawy.org/ideathon. Każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa wskazane w
§3 niniejszego regulaminu może wziąć udział w procesie rekrutacji.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG REKRUTACJI

1. Uczestnikami lub uczestniczkami Ideathonu 2023 mogą zostać osoby, które na dzień
17.03.2023 r. mają ukończony 16 r. ż. i nie mają ukończonego 27 r. ż. oraz które nie są
pracownikami lub współpracownikami Organizatora, wykonującymi powierzone im
zlecenia na podstawie umów cywilnoprawnych – dalej „Uczestnicy”.

2. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji do Ideathonu 2023 jest rejestracja
Zespołu (od 3 do 7 osób, spełniających warunki wskazane powyżej) przez jej
Przedstawiciela / Przedstawicielkę w terminie od 2 do 25 lutego 2023 roku (lub, w
przypadku przedłużenia procesu rekrutacji, w terminie podanym przez Organizatora za
pośrednictwem strony internetowej projektu) poprzez formularz dostępny pod adresem:
https://waznesprawy.org/ideathon.

3. Po zamknięciu formularza rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna (grupa trzech
pracowników i pracowniczek Organizatora) oceni otrzymane zgłoszenia pod względem:

- poprawności zgłoszenia,
- spełniania przez zgłoszony Zespół wymaganych w § 3 warunków,
- jakości opisu sytuacji dotyczącej diagnozy problemu w otoczeniu Zespołu,
- adekwatności powyższego opisu do celu Ideathonu 2023 oraz całego Projektu.
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4. Organizator poinformuje wszystkie kandydujące Zespoły o wynikach rekrutacji najpóźniej
do dnia 3 marca 2023 r. w drodze informacji mailowej wysłanej na adres wskazany przez
Przedstawiciela / Przedstawicielkę.

5. Przedstawiciele / Przedstawicielki Zespołów, które zakwalifikują się do udziału w
wydarzeniu, przekażą Organizatorowi szczegółowe dane dotyczące osób będących
częścią Zespołu. Osoby niepełnoletnie będą zobowiązane do przesłania Organizatorowi
zgody opiekuna prawnego na ich udział w wydarzeniu.

6. Udział w Ideathonie 2023 opiera się na zasadzie wolontariatu.

§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe osób kandydujących do wzięcia udziału w Ideathonie 2023,
organizowanym w ramach Projektu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r., poz. 1000) przez
Organizatora w celu procesu rekrutacji, na co Przedstawiciele / Przedstawicielki
Zespołów wyrażają zgodę przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego.

3. Organizator informuje, że przetwarzane będą następujące kategorie danych
Przedstawicieli / Przedstawicielek: imię, nazwisko, data urodzenia, adres mailowy.

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Przedstawiciela /
Przedstawicielki na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek
konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

5. Każda osoba, która przekazała Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu
do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 36 miesięcy, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady przeprowadzenia procesu rekrutacji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie
informacje o rekrutacji oraz Projekcie dostępne w materiałach promocyjnych
publikowanych w Internecie mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Biorąc udział w procesie rekrutacji Przedstawiciel / Przedstawicielka potwierdza, iż
zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w rekrutacji.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla osób kandydujących na stronie internetowej
http://waznesprawy.org/ideathon.
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