Regulamin I Turnieju Szachowego
o Puchar Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie,
7 czerwca 2021 r.
I. Cel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Integracja społeczności Akademii Ignatianum podczas epidemii COVID-19.
Popularyzacja gry w szachy pośród społeczności Akademii Ignatianum.
Rozwój intelektualny studentów i pracowników.
Propagowanie kultury szachowej oraz umiejętności logicznego oraz strategicznego myślenia.
Propagowanie zasad fair play. Rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań́ i uzdolnień́ studentów i
pracowników.
Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

II. Organizator
Akademia Ignatianum w Krakowie
Osoba odpowiedzialna: Jakub Pruś, Instytut Filozofii
III. Termin i miejsce
7 czerwca 2021 roku, godzina 18.00; platforma MS Teams (otwarcie i zamknięcie turnieju), platforma
lichess.org (platforma do rozgrywek)
IV. Warunki uczestnictwa
Turniej skierowany jest do studentów, doktorantów, pracowników administracyjnych i naukowych Akademii
Ignatianum w Krakowie
Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2021 roku.
Zgłoszenia odbywają się przez formularz dostępny pod linkiem https://forms.office.com/r/xjaY8x8qdF.
Zawodnik, który dokonał rejestracji oraz który z dowolnych przyczyn nie może wziąć udziału w turnieju, jest
zobowiązany do powiadomienia o tym Organizatora.
V. System i tempo gry
Rozgrywki odbędą się w czasie nie krótszym niż 5+3 (początkowy czas zegara 5 minut i 3 sekundy dodawane za
każdy ruch), a turniej będzie się składał z co najmniej siedmiu rund – ostateczny czas rozgrywki oraz ilość rund
zostanie ogłoszona po zamknięciu rejestracji. Całkowity czas turnieju nie powinien przekroczyć dwóch godzin.
VI. Nagrody
Zwycięzca turnieju otrzyma puchar Rektora Akademii Ignatianum, a także będzie mógł stoczyć pojedynek z
najbardziej znanym polskim Youtuberem-szachistą, Marianczello. Partia zostanie umówiona w dowolnym dla
obu stron terminie.
Dla zawodników, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce przyznane będą nagrody w postaci gadżetów szachowych
ufundowanych przez Akademię Ignatianum w Krakowie.
VI. Ustalenia końcowe
1. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego.
2. Gracz, który nie zdąży dokonać rejestracji w wyznaczonym terminie, nie może wziąć udziału w
turnieju.
3. Warunkiem wzięcia udziału w turnieju jest zaakceptowanie zaproszenia do zespołu MS Teams
(zaproszenie jest wysyłane po dokonanej rejestracji przez formularz) oraz dołączenie do klubu
utworzonego na potrzeby turnieju na platformie lichess.org.
4. Uczestnicy, którzy nie posiadają konta na platformie lichess.org są zobowiązani do założenia konta.
5. Uczestnicy turnieju akceptują także wszystkie zgody wymagane do założenia i korzystania z konta na
platformie lichess.org oraz na przetwarzanie ich danych przez administrację portalu lichess.org.
6. Uczestników obowiązuje całkowity zakaz korzystania z silników szachowych, analiz szachowych,
literatury szachowej i innych pomocy podczas rozgrywek.

VII. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem przetwarzanych na potrzeby konkursu danych osobowych jest Organizator Konkursu, czyli
Akademia Ignatianum z siedzibą w Krakowie przy ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków. Każdy Uczestnik może
skontaktować się z Administratorem pocztą tradycyjną, elektroniczną pod adresem e-mail
iod@ignatianum.edu.pl lub telefonicznie pod numerem: 123 999 502.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach
dotyczących danych osobowych na adres e-mail: iod@ignatianum.edu.pl.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z:
a.
wykonaniem umowy tj. niniejszego Regulaminu, której jest stroną jest Uczestnik, w tym podjęcia działań
przed jej zawarciem tj. dokonania zgłoszenia do Konkursu i udziału w Konkursie. Podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit b) RODO tj. Regulamin; Okres przetwarzania danych osobowych: dane będą przetwarzane przez
okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów w tym przeprowadzenia Konkursu i wygaśnięcia
ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.
b.
zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu tj. jego przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem,
ogłoszeniem wyników, przekazaniem nagród, rozstrzygnięciem wniesionych reklamacji oraz archiwizacją
dokumentów i dochodzeniem ewentualnych roszczeń do czasu ich przedawnienia. Podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit f) RODO tj. uzasadniony interes; Okres przetwarzania danych osobowych: dane będą
przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów w tym rozstrzygnięcia Konkursu, wydania
nagród, ogłoszenia Zwycięzcy oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń i upływu okresów archiwizacji
dokumentacji Konkursu.
c. rozliczeniem obowiązków podatkowych, wynikających z przepisów podatkowych a w tym zwłaszcza
przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy ustawy o rachunkowości. Podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO tj. obowiązek prawny; Okres przetwarzania danych osobowych: dane
będą przetwarzane przez okres wynikający z ww. przepisów prawa podatkowego.
d. potencjalnym upublicznieniem imienia i nazwiska lub imienia i pierwszej litery nazwiska (ewentualnie
wraz z podaniem miejscowości zamieszkania) Zwycięzcy. W takim przypadku Administrator wystąpi do
Zwycięzcy o udzielenie w tym zakresie stosownej zgody, przy czym udzielenie zgody będzie całkowicie
dobrowolne, a odmowa jej udzielenia nie wywoła żadnych negatywnych skutków dla Zwycięzcy; Podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO tj. udzielona zgoda; Okres przetwarzania danych osobowych: do czasu
wycofania zgody, co nie ma wpływu na okres przed jej cofnięciem.
4. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych
uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
5. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również
prawo do przeniesienia danych i złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie przy ul. Stawki 2.
6. Dane Uczestników mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) podmiotom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami wspierającymi przeprowadzenie
Konkursu np. firmy świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, doradcze, prawne etc.,
b) uprawnionym organom państwowym np. Urząd Skarbowy;
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

