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REGULAMIN PROGRAMU 

AMBASADORZY AKADEMII 

edycja I 

 

 

 

I. ORGANIZATOR PROGRAMU 

Organizatorem Programu Ambasador Akademii jest Akademia Humanistyczno – 

Ekonomiczna w Łodzi, ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź, NIP 725-101-41-15 (dalej: 

AHE). 

 

II. DEFINICJE 

1. Program – Program Ambasador Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. 

2. Organizator Programu - Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi,  

ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź, NIP: 725-101-41-15 (dalej: AHE). 

3. Kandydat do Programu – student, absolwent studiów stopnia I lub II uczelni 

spełniający warunki uczestnictwa w Programie określone w Regulaminie. 

4. Ambasador Akademii– Kandydat do Programu zakwalifikowany przez Kapitułę 

uczelni do Programu Ambasador Akademii. 

5. Opiekunowie Programu – przedstawiciel Działu Marketingu odpowiedzialny   

za realizację Programu oraz pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem. 

6. Kapituła uczelni – dziekani kierunków, z których zgłosili się Kandydaci, 

przedstawiciel Działu Marketingu, pełnomocnik Rektora ds. współpracy  

z otoczeniem, przedstawiciel Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości. 

 

III. CEL PROGRAMU 

Celem Programu jest współpraca ze studentami, absolwentami studiów I i II 

stopnia kierunków AHE, dziekanami AHE oraz Opiekunami Programu w obszarze 

kreowania pozytywnego, kreatywnego, innowacyjnego wizerunku uczelni w 

środowisku akademickim, zawodowym, kontaktach biznesowych. Aktywacja 

Absolwentów do wzajemnej współpracy. 

 

IV. OPIEKUNOWIE PROGRAMU 

Opiekunowie Programu nadzorują Program i współpracują z Ambasadorami 

Akademii określając zakres działań. 

 

V. KANDYDACI DO PROGRAMU 

Program skierowany jest do studentów oraz absolwentów studiów I i II stopnia 

kierunków AHE – ludzi aktywnych, kreatywnych, innowacyjnych w działaniu, ludzi 

szeroko rozumianego sukcesu. 
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VI. ZASADY WSPÓŁPRACY  

1. Ambasador Akademii w ramach otrzymywanych benefitów wskazanych w 

punkcie XI niniejszego Regulaminu będzie wykonywał działania promocyjno -  

marketingowe na rzecz Organizatora Programu. 

2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do: 

• opublikowania imion i nazwisk Ambasadorów Akademii; 

• opublikowania filmów („Dzień z życia Ambasadora”), sesji 

zdjęciowych zrealizowanych przez AHE, notki biograficznej; 

• bezpłatnego wykorzystania wizerunku Ambasadora Akademii 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 Regulaminu w celach związanych z 

realizacją i promocją Programu. Ambasador udziela AHE zgody na 

rozpowszechnianie wizerunku i materiałów filmowych, na których 

będzie utrwalony wizerunek Ambasadora w rozumieniu art. 81 ust.1 

Ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994r. (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1231z późn. zm.) w taki sposób, aby 

każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym. 

Ambasador wyraża opisaną powyżej zgodę poprzez akceptację 

niniejszego Regulaminu i przystąpienia do Programu bez potrzeby 

składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie. 

 

VII. CZAS TRWANIA PROGRAMU 

1. Program będzie realizowany w kolejnych edycjach w każdym roku 

akademickim. 

2. Poszczególne edycje Programu rozpoczynają się w dniu inauguracji danego 

roku akademickiego. 

3. Ambasador Akademii zostaje wybrany na czas nieokreślony z możliwością 

rezygnacji w każdym czasie po przesłaniu rezygnacji droga mailową na adres 

marketing@ahe.lodz.pl. Wykreślenie z listy Ambasadorów Akademii nastąpi do 

14 dni od chwili wpłynięcia rezygnacji. 

 

 

VIII. ZADANIA UCZESTNIKÓW PROGRAMU 

1. Do zadań Ambasadorów Akademii będzie należało: 

• promowanie pozytywnego, kreatywnego, innowacyjnego wizerunku 

uczelni w środowisku akademickim, zawodowym, kontaktach 

biznesowych; 

• udział w wydarzeniach realizowanych przez uczelnię; 

• udostępnianie w mediach społecznościowych informacji o kreatywnych 

i innowacyjnych projektach/ inicjatywach organizowanych przez 

uczelnię oraz jej studentów. 

 

 

mailto:marketing@ahe.lodz.pl
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IX. PROCES REKRUTACJI DO PROGRAMU STUDENTÓW 

1. Proces rekrutacji przebiega pięcioetapowo: 

• 1. Etap: zamieszczenie informacji o konkursie na stronie uczelni 

www.ahe.lodz.pl oraz na Facebook AHE wraz z linkiem do Regulaminu i 

Formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1; 

• 2. Etap: przesłanie Formularza zgłoszeniowego na adres: 

marketing@ahe.lodz.pl; 

• 3. Etap: wybór Ambasadorów Akademii przez Kapitułę uczelni; 

• 4. Etap: zaproszenie Ambasadorów Akademii na wręczenie tytułu; 

• 5. Etap: prezentacja Ambasadorów Akademii na inauguracji roku 

akademickiego; 

2. Pierwszy etap realizowany jest w formie elektronicznej. 

3. Drugi etap realizowany jest poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego 

przez Kandydata do Programu. Kandydat przedstawia opis swojego profilu wraz 

ze zdjęciem. 

4. Trzeci etap odbywa się poprzez posiedzenie Kapituły. 

5. Czwarty etap odbywa się przez poinformowanie Ambasadorów drogą mailową. 

Wysłanie zaproszeń na inaugurację roku akademickiego. 

6. Piąty etap to uroczyste nadanie tytułu podczas inauguracji roku akademickiego 

i prezentacja sylwetek Ambasadorów. 

7. Ocenie podlegają: 

• osiągniecia w trakcie studiów; 

• działalność na uczelni;  

• osiągnięcia zawodowe; 

• rozumienie kreatywności. 

8. Harmonogram działań: 

• Etap. 1  - realizacja 01.09.- 15.09.2020 r.; 

• Etap. 2  - realizacja do 15.09.2020 r.; 

• Etap. 3 – realizacja do 17.09.2020 r.; 

• Etap. 4 – realizacja do 21.09.2020 r.; 

• Etap. 5 – realizacja w dniu 8.10.2020 r. 

 

X. PROCES REKRUTACJI DO PROGRAMU ABSOLWENTÓW 

1. Absolwentów – Kandydatów do Programu wskazują dziekani kierunków AHE 

zgodnie z ust. IX pkt 7. 

2. Ze wskazanym Absolwentem nawiązuje kontakt (mailowy, telefoniczny) 

Opiekun Programu przesyłając Regulamin Programu. 

3. W przypadku wyrażenia zgody na udział w Programie Kandydat przesyła opis 

swojego profilu wraz ze zdjęciem. 

4. Kandydat otrzymuje zaproszenie na inaugurację roku akademickiego i 

wręczenie tytułu Ambasadora drogą mailową. 

 

http://www.ahe.lodz.pl/
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5. Prezentacja sylwetek Ambasadorów i uroczyste nadanie tytułu podczas 

inauguracji roku akademickiego. 

 

 

XI. BENEFITY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

1. Ambasador Akademii otrzymuje Pakiet Promocyjny: 

• zniżkę w wysokości 10% dla Ambasadora Akademii na 

korzystanie z usług gastronomiczno – hotelowych w obiektach 

Molo i Magellan; 

• zniżkę w wysokości 50%  na studia podyplomowe w AHE (bez 

łączenia z innymi zniżkami w CKP) dla Ambasadora - Absolwenta 

lub zniżkę  w wysokości 20% na studia podyplomowe w AHE dla  

wskazanej przez Ambasadora - Absolwenta osoby; 

 

2. Ambasador Akademii ma możliwość udziału w: 

•  sesji zdjęciowej, wykonanej w AHE w Łodzi; 

•  filmie promocyjnym „Dzień z życia Ambasadora”; 

• wydarzeniach organizowanych przez uczelnię. 

 

 

XII. PRAWA AUTORSKIE 

1. Kandydat z chwilą przesłania zgłoszenia do Programu wraz z odpowiedzią 

zawartą w formularzu zgłoszeniowym przenosi nieodpłatnie na Organizatora 

Programu autorskie prawa majątkowe do przekazanej Organizatorowi  

Programu odpowiedzi na pytania, stanowiącej utwór w rozumieniu przepisów 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn, zm.) na zasadach i w zakresie określonym w 

niniejszym paragrafie. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje nieograniczone w czasie 

oraz nieograniczone terytorialne korzystanie i rozporządzanie przez 

Organizatora Programu odpowiedzią na pytania kwalifikacyjne na wszelkich 

znanych polach eksploatacji w tym określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności 

obejmujących: 

• wykorzystywanie w działalności prowadzonej przez Organizatora 

Programu bez jakichkolwiek ograniczeń  utrwalenie (sporządzenie 

egzemplarza, który mógłby służyć publikacji);  

•  digitalizacja; 

• wygłoszenie; 

• zwielokrotnienie poprzez druk, nagranie na płycie kompaktowej, 

dyskietce;  

•  wprowadzenie do pamięci komputera;  

•  sporządzenie wydruku komputerowego;  

•  wprowadzenie do obrotu; 
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•  tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek zmiany w 

utworze;  

• wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w 

sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego 

użytkownika; 

•  publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części, w sieci Internet, 

łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci RAM;  

•  utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, 

fotograficznymi, cyfrowymi;  

•  zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, 

fotograficznymi, cyfrowymi niezależnie od ilości egzemplarzy;  

•  wykorzystanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych; 

•  rozpowszechnienie w ten sposób aby pojedyncze osoby miały dostęp do 

utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie; 

•  rozpowszechnienie w programach telewizyjnych i utworach 

audiowizualnych nadawanych za pomocą wizji przewodowej i 

bezprzewodowej  przez stacje naziemne oraz za pośrednictwem satelity, 

wyświetlanych w kinie, publiczne odtwarzanych;  

•  rozpowszechnianie w programach telewizyjnych i utworach 

audiowizualnych nadawanych w sposób równoczesny i integralny z inną 

organizacją telewizyjną; 

•  wydanie w wydawnictwach książkowych i innych wydawnictwach 

drukowanych (np. albumy, katalogi, leksykony, kalendarze), 

wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z 

utworami innych podmiotów; 

•  rozpowszechnianie w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy.  

3. Organizator Programu może wykonywać autorskie prawa majątkowe 

samodzielnie. 

4. Kandydat do Programu, z chwilą przesłania zgłoszenia do Programu wraz z 

odpowiedzią przenosi na Organizatora Programu wyłączne prawo do 

wykonywania zależnych praw autorskich w szczególności do tłumaczenia, 

przystosowywania, zmiany układu wprowadzania innych zmian lub modyfikacji 

i nie będzie domagał się z tego tytułu wynagrodzenia. 

5. Kandydat do programu oświadcza i zapewnia, ze korzystanie przez 

Organizatora Programu z praw autorskich i praw pokrewnych, przenoszonych 

na podstawie Regulaminu i w sposób przez Regulamin przewidziany nie będzie 

naruszało żadnych praw osób trzecich. 

 

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH do 

uzupełnienia zgodnie z klauzulą AHE 

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z  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”) 
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia 

Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi (90-212) przy ul. Sterlinga 

26. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą 

poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e- mail 

na adres: uczelnia@ahe.lodz.pl  

2. Administrator, w celu należytej ochrony danych osobowych powołał 
Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 
adresem e-mail: iod@ahe.lodz.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
o w celu zgłoszenia, weryfikacji zgłoszeń kandydatów oraz podjęcia 

decyzji o wyborze Ambasadora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO poprzez akceptację niniejszego Regulaminu; 

o w celu wypełnienia postanowień, o których mowa w pkt. VI ust. 2 
nieniniejszego regulaminu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

o w celu dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych 
roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty 
przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym m.in. 
podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne 
Administratora, firmy poligraficzne wykorzystywane na potrzeby 
niniejszego Programu; podmioty świadczące usługi związane z bieżącą 
działalnością Administratora, wyłącznie na mocy stosownych umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu 
stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Odbiorcami danych 
osobowych mogą być Facebook Ireland Ltd. oraz podmioty uprawnione na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu i zakresie realizacji 
przez te podmioty ich ustawowych uprawnień. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez: 
o okres realizacji projektu, do momentu rezygnacji w jego udziale 

przez Ambasadora; 
o okres przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia 

roszczeń. 
6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do 

swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych. 

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe nie będę przetwarzane w celu zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

mailto:uczelnia@ahe.lodz.pl
mailto:iod@ahe.lodz.pl


7 
 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia 
udziału w Programie. 

 

 

 

XIV. KOSZTY I WYDATKI 

AHE nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów uczestnictwa w Programie przez 

Ambasadorów Akademii.  

 

 

XV. REKLAMACJE  

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem, Kandydaci do 

Programu oraz Ambasadorzy Akademii powinni informować Organizatora 

Programu.  

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Programu w terminie 14 dni 

roboczych od daty ich otrzymania. Organizator Programu rozpatrując 

reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. Organizator 

Programu powiadomi o swojej decyzji poprzez podany e-mail lub telefon.  

3. Decyzja Organizatora Programu w przedmiocie reklamacji jest wiążąca 

i  ostateczna.  

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Programu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu 

w  zakresie niezbędnym do prawidłowego przebiegu Programu. 

3. Wszelkie pytania dot. Programu można kierować na adres 

marketing@ahe.lodz.pl. 

4. Organizator programu nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu 

poczty elektronicznej lub numeru telefonu Kandydata do programu 

umożliwiających powiadomienie o zakwalifikowaniu się do Programu oraz 

za podanie przez Kandydata do Programu nieprawdziwych danych. 

5. W przypadku sporu związanego z uczestnictwem w Programie, zostanie on 

podany pod rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby Organizatora 

Programu. 

6. Organizator Programu ma prawo odwołania programu w każdym czasie. 

mailto:marketing@ahe.lodz.pl

