ZASADY PROGRAMU SPORTOWEGO BE ACTIVE FERRERO
(„Zasady Programu Sportowego”)
1. Niniejsze zasady określają sposób i tryb przeprowadzenia Programu Sportowego
Be Active Ferrero.
2. Organizatorem Programu jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.
3. Program

Sportowy

się

przeprowadza

w ramach działalności

sportowo-

rekreacyjnej dla pracowników.
4. Celem programu jest promocja ćwiczeń fizycznych, uprawiania sportu wśród
pracowników, przede wszystkim najprostszych i ogólnodostępnych form ruchu
oraz zachęcanie do zdrowej rywalizacji oraz współpracy zespołowej poprzez
udział w programie oraz rywalizacjach w ramach programu.
5. Uczestnikiem programu może zostać każdy pracownik Ferrero Polska Commercial
Sp. z o.o. Uczestnictwo w Programie Sportowym jest dobrowolne, dostępne dla
wszystkich Pracowników.
6. Pracownicy, których umowa o pracę uległa rozwiązaniu, bez względu na tryb jej
rozwiązania, mają możliwość udziału w programie jeśli na dzień 30.06.2021 będą
pracownikami Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.
7. Program

Sportowy

polega

na

indywidualnym

uprawianiu

sportu

przez

pracowników oraz rejestracji osiąganych wyników w aplikacji Worksmile,
udostępnionej przez Fitqbe Sp. z o.o.
8. Pracownik przystępuje do Programu Sportowego, poprzez:
8.1.

Utworzenie indywidualnego konta na platformie Worksmile korzystając z
udostępnionego Pracownikom linku.

8.2.

Pobranie aplikacji Worksmile na urządzenie przenośne (np. telefon,
zegarek), która śledzi aktywność fizyczną za pomocą sygnału GPS lub
połączenie się z jedną z popularnych aplikacji tj. RunKeeper, TomTom
Mysports, Polar Flow, Suunto, Garmin Connect, Fitbit, Misfit, Strava,
Google Fit, SportTrakcs

8.3.

Połączenie indywidualnego konta na platformie Worksmile z aplikacją
opisaną w punkcie 8.2.

8.4.

Zapoznanie się z regulaminem oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby wzięcia udziału w Programie Sportowym
przez administratora tychże danych, tj. Ferrero Polska Commercial sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych określonych Regulaminem Programu
Sportowego, przez administratora tychże danych tj. Ferrero Polska Commercial sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia Programu Sportowego. Przysługuje mi
prawo dostępu do danych, prawo ich sprostowania, uzupełniania, żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przeniesienia, cofnięcia zgody w dowolnym
czasie bez wpływu na zgodność prawem dotychczasowego przetwarzania, złożenia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodność przetwarzania z
prawem.”,

8.5.

Rejestracji osiąganych wyników sportowych w aplikacji.

9. Uczestnik przystępując do programu rejestruje swoje aktywności na platformie
Worksmile w wymienionych dyscyplinach sportu możliwych do wyboru w aplikacji
tj.: Bieganie, Plogging, Jazda rowerem, Jazda rowerem z dziećmi, Kolarstwo
szosowe, Kolarstwo górskie, Trenażer rowerowy, Chodzenie, Spacerowanie,
Spacerowanie z dziećmi, Wędrowanie, Wędrowanie rodzinne, Nordic-walking,
Wchodzenie po schodach, Bieg po bieżni, Kolarstwo stacjonarne, Trening siłowy,
Trening eliptyczny, Pilates, Trampoliny, Joga, Sztuki walki, MMA, Boks tajski,
Rozciąganie, Fitness, Aerobik, Trenażer łukowy, Trening obwodowy, Core
strength, Kalistenika, Crossfit, TRX, Taniec, Pole dance, Medytacja, Zumba, Boks,
Spinning, Akrobatyka, Brazylijskie jiu-jitsu, Skakanka.
10. Uczestnik zakładając konto podaje dane osobowe w zakresie imię, nazwisko,
służbowy adres e-mail. Uczestnik podaje także dodatkowe informacje tj. płeć,
waga, wzrost, które pozwolą przeliczyć wykonywane aktywności na kalorie. Dane
te nie będą widoczne dla Organizatora a będą widoczne tylko dla samego
zarejestrowanego oraz Worksmile.
11. Uczestnik programu korzysta z konta zgodnie z Zasadami Programu Sportowego
oraz regulaminu aplikacji i serwisu internetowego: worksmile.com, dostępnego na
stronie internetowej: https://worksmile.com/regulamin.

12. Przystąpienie do Programu Sportowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się i
zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu na platformie Worksmile. Regulamin
udostępniony

jest również w dedykowanym folderze na firmowym dysku

wspólnym.
13. Pracownicy mogą w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w
programie, likwidując samodzielnie konto.
14. Indywidualne Konta Pracownika zostaną zdezaktywowane po zakończeniu
programu przez Fitqbe Sp. z o.o.
15. Program Sportowy trwa 1 miesiąc w okresie 01.05.2021 do 31.05.2021r.
16. Od dnia 29 kwietnia 2021 aplikacja jest udostępniona w celu rejestracji
użytkowników, zapoznania oraz pobrania aplikacji Worksmile. Uczestnicy będą
mogli rejestrować aktywności objęte programem od dnia 01.05.2021.
17. Każdy uczestnik programu otrzymuje dodatkowe zasilenie kafeterii za udział w
programie oraz łączne spełnienie poniższych warunków uczestnictwa:
16.1. Przystąpienie do Programu Sportowego zgodnie z pkt. 8.
16.2. Aktywne uprawianie jednej z wymienionych w pkt. 9 dyscyplin sportu w
miesiącu trwania programu.
16.3. Zarejestrowanie aktywności sportowych na platformie Worksmile za
pomocą dostępnych aplikacji w miesiącu trwania programu.
16.4. Zebranie na indywidualnym koncie minimalnej ilości 3.000 spalonych
kalorii.
17. Dodatkowe zasilenie Kafeterii o którym mowa w pkt. 16, następuje w ramach banku
punktów ZFSS, Zasad Korzystania z Kafeterii i zostaje przyznane wg kryterium
dochodowego zgodnie z Tabelą nr 1.
GRUPA DOCHODOWOŚCI

DODATKOWE ZASILENIE

Średni miesięczny dochód wg wynagrodzenia podstawowego brutto
pracownika na 31 stycznia 2021r. przypadający na członka rodziny

Jednorazowa kwota zasilenia dodatkowego

pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
Poniżej 1500 PLN

150

Pomiędzy 1501 a 3000 PLN

130

Pomiędzy 3001 PLN a 6000 PLN

120

Powyżej 6 001 PLN

100

18. W ramach programu ogłaszana jest dodatkowo indywidualna rywalizacja sportowa,
polegająca

na

rywalizacji

pomiędzy

uczestnikami

programu

w

ramach

przygotowanych wyzwań.
19. Do rywalizacji może przystąpić każdy uczestnik Programu Sportowego, który:
•

Aktywnie uprawia jedna z wymienionych w pkt. 9 dyscyplin sportu w miesiącu
trwania programu;

•

Przystąpi i zarejestruje swoje aktywności w wybranym rodzaju wyzwania w
systemie zgodnie z pkt. 20;

20. Uczestnik przystępując do rywalizacji, rejestruje swoje aktywności na platformie
Worksmile w poniższych dyscyplinach sportu i odpowiadających im wyzwaniach:
20.1

Bieganie: bieganie, plogging;

20.2

Jazda rowerem: jazda rowerem, jazda rowerem z dziećmi, kolarstwo
szosowe, kolarstwo górskie, trenażer rowerowy;

20.3

Chodzenie:

chodzenie,

spacerowanie,

spacerowanie

z

dziećmi,

wędrowanie, wędrowanie rodzinne, nordic-walking, wchodzenie po schodach;
Treningi domowe: bieg po bieżni, kolarstwo stacjonarne, trening siłowy,

20.4

trening eliptyczny, pilates, trampoliny, joga, sztuki walki, MMA, boks tajski,
rozciąganie, fitness, aerobik, trenażer łukowy, trening obwodowy, core
strength, kalistenika, crossfit, TRX, taniec, pole dance, zumba, boks, spinning,
akrobatyka, brazylijskie jiu-jitsu, skakanka.
21. Każdy z Uczestników może otrzymać nagrodę za zdobycie pierwszych 3 miejsc w
każdym z wyzwań, w podziale na kobiety i mężczyźni, liczonym na podstawie:
•

Bieganie - liczba spalonych kalorii;

•

Jazda na rowerze - liczba spalonych kalorii;

•

Chodzenie - liczba spalonych kalorii;

•

Treningi domowe - liczba spalonych kalorii.

22. W wyniku rywalizacji przyznane zostaną nagrody w poszczególnych wyzwaniach:
•

I miejsce – zasilenie Kafeterii Bank Punktów Premiowych o wartości 400zł,

•

II miejsce – zasilenie Kafeterii Bank Punktów Premiowych o wartości 300zł

•

III miejsce – zasilenie Kafeterii Bank Punktów Premiowych o wartości 200zł

23. W przypadku, kiedy uczestnik zajmie nagradzane miejsce w kilku wyzwaniach,
otrzyma tylko jedną nagrodę w wyzwaniu z tej dyscypliny, w której zajął wyższą
lokatę. W takim przypadku na jego miejsce wchodzi kolejny uczestnik z listy
rankingowej.
24. Zwycięzcy Programu będą wyłaniani i ogłaszani przez wewnętrzne kanały
komunikacji Organizatora oraz na platformie www.worksmile.com, po zakończeniu
Programu Sportowego.
25. Program nie jest grą losową, w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych, której wynik zależy od przypadku.
26. Komisja programu składa się z co najmniej 1 przedstawiciela Organizatora oraz 1
przedstawiciela firmy Worksmile udostępniającej platformę, który weryfikuje dane
pozyskane z aplikacji mobilnych pod kątem ich prawidłowości.
27. Kontroli zarejestrowanych na platformie aktywności dokonuje członek Komisji
programu w osobie przedstawiciela firmy udostępniającej platformę Worksmile. W
przypadku stwierdzenia nadużyć, Komisja programu ma prawo upomnieć lub
wykluczyć z Programu Uczestnika, którego aktywności budzą zastrzeżenia oraz
usunąć naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu aktywności. Przy
ocenie budzących zastrzeżeń aktywności pod uwagę brane będą wskaźniki takie
jak: dystans, czas, prędkość, trasa aktywności.
28. Przyznane nagrody przyznaje się w postaci zasilenia kont Kafeterii w terminie 14 dni
od zakończenia Programu Sportowego. Przyznane nagrody nie mogą być
zamieniane na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny, ani przeniesione na inne
osoby.
29. W wypadku rezygnacji z nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do
przekazania nagrody innemu Uczestnikowi.
30. Organizator ma prawo do zwiększenia puli nagród, w dowolnym momencie trwania
Programu.
31. W ramach programu Uczestnicy wspierają cel charytatywny.
32. Cel charytatywny programu polega na wsparciu finansowym 4 pracowników, którzy
wyrazili na to zgodę, a których dzieci potrzebują rehabilitacji z powodu długotrwałej

choroby; o których wiadomo Pracodawcy na dzień uruchomienia Programu
Sportowego.
33. Cel charytatywny zostanie osiągnięty, kiedy wszyscy uczestnicy programu razem
zbiorą w okresie trwania programu tj. od 01.05.2021 od godz. 0:00 do 31.05.2021
do godz. 23:59 300.000 spalonych kalorii. Przy zaliczeniu wyniku pod uwagę będą
brane wyniki łączne Uczestników programu.
34. Przychód z tytułu nagród i dodatkowych zasileń zostanie rozliczony pracownikom
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
35. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w terminie do
dnia 07.06.2021 r. (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data
stempla

pocztowego).

Reklamacje można zgłaszać́

drogą

listową

(listem

poleconym) z dopiskiem „Program Sportowy” na adres Organizatora oraz w formie
wiadomości

e-mail

na

adres:

Ferrero.HRInfo@owa.ferrero.com,

w

tytule

„Reklamacja”. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od daty ich otrzymania. O
decyzji Organizatora

Uczestnik

zostanie

poinformowany

listem

poleconym

wysłanym na adres podany w reklamacji lub w drodze wiadomości e-mail, w
zależności od wybranej przez uczestnika drogi wniesienia

reklamacji. Aby

reklamacja mogła zostać́ sprawnie rozpatrzona powinna zawierać imię,̨ nazwisko,
adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a
także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez
komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora. Niezależnie od postępowania
reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia swoich
praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.
36. Administratorem

danych osobowych

przetwarzanych

w

ramach Programu

Sportowego jest Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02952), przy ul. Wiertniczej 126 („Ferrero”). Administrator powołał Inspektora Ochrony
Danych,

z

którym

można

skontaktować

się

pod

adresem

e-mail:

iod.polska@ferrero.com.
37. Administrator przetwarza dane osobowe podawane przez Uczestników Programu
Sportowego w zakresie imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, płeć, waga, wzrost,

a w przypadku Uczestników składających reklamacje drogą listowną dodatkowo
adres korespondencyjny.
38. Administrator przetwarza dane osobowe wskazane w ust. 37 powyżej w zakresie
niezbędnym do realizacji celu, którym jest:
38.1. prawidłowa

realizacja

Programu

Sportowego

(jej

organizacja

i

przeprowadzenie) zgodnie z Regulaminem, a w szczególności zapewnienie
Uczestnikom możliwości udziału w Programie Sportowym - podstawą
przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Uczestnika osoby, której dane dotyczą - 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”);
38.2. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który rozumiany
jest jako polubowne rozwiązanie ewentualnego sporu, obrona przed
kierowanymi roszczeniami i rozpatrzenie reklamacji – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO;
38.3. realizacja obowiązków podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
39. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w Programie Sportowym jest
dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Sportowym. Podanie
danych osobowych przez Uczestnika w treści reklamacji również jest dobrowolne,
jednak niezbędne, aby Organizator mógł rozpatrzyć reklamację.
40. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez następujące okresy:
40.1. dane uczestników programu – nie dłużej niż 12 miesięcy po upływie okresu
rozpatrywania reklamacji i rozstrzygania ewentualnych sporów,
40.2. dane Uczestników, którzy otrzymali nagrodę – nie dłużej niż przez okres
obowiązujący przy rozliczeniach publiczno-prawnych na listach płac.
41. Administrator wskazuje, że odbiorcami danych mogą być podmioty działające na
zlecenie Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.

42. Każda osoba, której dane dotyczą ma w dowolnym momencie prawo do:
42.1. potwierdzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane, dostępu do swoich
danych oraz uzyskania kopii swoich danych,
42.2. poprawienia

nieprawidłowych

danych

osobowych

lub

uzupełnienia

niekompletnych danych osobowych,
42.3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi
określone
42.4. w art. 17 i 18 RODO. Realizacja prawa do usunięcia danych w czasie
trwania Programu uniemożliwia dalszy udział podmiotu, którego dane
dotyczą w Programu,
42.5. przenoszenia danych osobowych – podmiot którego dane dotyczą ma
prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące,
które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane
osobowe innemu administratorowi (o ile dane przetwarzane są na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
42.6. zgłoszenia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
podmiotu, którego dane dotyczą – wobec przetwarzania dotyczących go
danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Administratora i
Organizatora (o ile dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
42.7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
(o ile dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
43. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a
także wykonania przysługujących praw, podmioty których dane dotyczą powinni
zwrócić się z zapytaniem do Administratora, z którym należy kontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:
iod.polska@ferrero.com

44. Niezależnie od powyższego, podmioty, których dane dotyczą, mają prawo złożenia
skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są
przetwarzane niezgodnie z prawem.
45. Uczestnicy zobowiązani są do podawania danych wyłącznie prawdziwych i
aktualnych.
46. Niniejsze Zasady korzystania z Programu Sportowego obowiązują w okresie od
01.05.2021r.

