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step BraWo 2021 –  INFORMACJE DLA RODZICÓW 
 
 
 
Drodzy Rodzice, 

 

drodzy Opiekunowie, 

 

pragniemy przekazać informacje o projekcie step BraWo, w którym klasa Państwa 

dziecka będzie uczestniczyć od 8 listopada 2021 r. do 2 lutego 2022 r. 

 

step Brawo to interaktywny konkurs kroków dla dzieci z klas III i IV motywujący klasę do 

zażywania większej ilości. W jego ramach udostępniania jest aplikacja step BraWo oraz 

strona internetowa www.step-brawo.de. step BraWo ruszy 8 listopada 2021 roku w 

szkołach podstawowych w regionie BraWo. Weźmie w nim udział około 4000 uczniów w 

okresie trzynastu tygodni. Celem step BraWo  jest promowanie zachowań ruchowych 

dzieci, a tym samym wywieranie pozytywnego i trwałego wpływu na ich samopoczucie i 

zdrowie. 

 

step BraWo jest projektem Fundacji Cleven, Kindernetzwerk United Kids  Foundations 

oraz Fundacji RTL – Wir helfen Kindern eV we współpracy z planero GmbH (realizatorem 

projektu Fundacji Cleven). Naukowo wspiera go think tank fischimwasser GmbH i znany 

naukowiec zajmujący się sportem prof. dr Ingo Froböse. 

 

W ramach wprowadzenia do projektu dzieci otrzymają bezpłatne opaski fitness. Opaski 

fitness mierzą aktywność fizyczną w formie wykonanych kroków, których liczbę można 

łatwo odczytać dzięki aplikacji step BraWo. Zebrane kroki są zestawiane w aplikacji na 

wirtualnym „koncie kroków klasowych”. 

 

W ramach konkursu kroków wszystkie klasy uczestniczące w projekcie step z regionu 

BraWo współzawodniczą między sobą, jak i z klasami z całych Niemiec. Aby konkurs był 

sprawiedliwy i aby klasy o mniejszej liczbie uczniów miały takie same szanse na wygraną, 

zebrane kroki przeliczane są na punkty według zależnego od liczby uczniów wzoru, który 

jest wykorzystywany do prowadzenia tabeli wyników. Przystępność konkursu wzmacnia 

ducha zespołu w klasie. 

 

http://www.step-brawo.de/
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Na stronie internetowej dzieci mają dostęp do regularnych wyzwań związanych z 

ćwiczeniami, a także do zabawnych zachęt do ćwiczeń oraz informacji na temat 

zdrowego odżywiania. 

 

Po zakończeniu projektu step BraWo dzieci mogą kontynuować indywidualne zbieranie 

kroków w mistrzostwach step-Championship za pomocą tej samej aplikacji i w ten 

sposób motywować się do aktywności w życiu codziennym. Nie jest do tego wymagana 

oddzielna rejestracja ani podawanie danych. 

 

Ponieważ aplikacja i strona internetowa pokazują jedynie całkowitą liczbę kroków 

zebranych przez klasę i przeliczonych na zdobyte punkty, nie można wyciągać żadnych 

wniosków na temat poszczególnych uczniów. Późniejsze uczestnictwo w mistrzostwach 

step-Championship jest dobrowolne. Również w tym przypadku nie są gromadzone 

żadne dane osobowe, a uczestnictwo pozostaje zanonimizowane w formie 

pseudonimów. W całym projekcie brane są pod uwagę i przestrzegane przepisy prawa 

szkolnego oraz Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych. Lokalizacja GPS 

poprzez opaski fitness nie jest możliwa. Wszystkie opaski fitness są certyfikowane i 

testowane pod kątem szkodliwych substancji. 

 

Na zakończenie projektu zwycięska klasa zostanie uhonorowana podczas 

przeprowadzonej na terenie szkoły ceremonii wręczenia nagród, w której weźmie udział 

prasa. Wszyscy uczestnicy projektu step BraWo mają również możliwość pobrania 

indywidualnego certyfikatu uczestnictwa ze strony internetowej. 

 

Udział w projekcie step Brawo jest całkowicie bezpłatny zarówno dla szkoły, jak i 

dla dzieci. Wszystkie dzieci mogą zachować opaskę fitness po zakończeniu 

projektu, a następnie mają możliwość uczestniczenia w mistrzostwach step-

Championship, które są kontynuacją projektu . 

 

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat przebiegu projektu i odpowiedzi na pytania, 

prosimy o zapoznanie się z opisem projektu lub oficjalną stroną internetową www.step-

brawo.de. 

 

 

 

 

 

 

http://www.step-brawo.de/
http://www.step-brawo.de/
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Aby umożliwić dziecku udział w projekcie step BraWo, wymagane jest dostarczenie 

zgody podpisanej przez rodziców / opiekunów prawnych (patrz dodatkowy formularz). 

Należy ją wypełnić i podpisać najpóźniej do piątku – 15 października 2021 r.. 

Podpisana zgoda rodziców / opiekunów prawnych jest przechowywana w szkole. Ze 

względów prawnych dziecko niestety nie będzie mogło uczestniczyć w projekcie, jeżeli 

nie dostarczy zgody podpisanej przez rodziców / opiekunów prawnych. Uczestnictwo 

jest oczywiście dobrowolne. 

 

Informacje dotyczące odpowiedzialności: 

 

Rodzice / opiekunowie prawni i ich dzieci nie ponoszą odpowiedzialności za utratę 

opaski fitness lub jakiekolwiek szkody materialne powstałe na opasce fitness w wyniku 

jej użytkowania. Podobnie firma planero GmbH oraz partnerzy zaangażowani w projekt 

nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkowników w przypadku uszkodzenia, wady 

technicznej lub utraty opaski fitness, a także za szkody, które wystąpią w związku z 

korzystaniem z opaski fitness (o ile ograniczenie odpowiedzialności jest prawnie 

możliwe). W szczególności nie przysługuje prawo do bezpłatnej wymiany uszkodzonej 

lub zagubionej opaski fitness. 

 

Ochrona danych osobowych 

 

Organ odpowiedzialny i dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

 

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych z punktu widzenia prawa o 

ochronie danych jest: 

 

planero GmbH 

Sylvensteinstraße 2 

81369 Monachium 

E-mail: info@planero.de 

Tel.: 089 746614-60 

Faks: 089 7253401 

 

Firma planero GmbH wyznaczyła zewnętrznego inspektora ochrony danych, z którym 

można się skontaktować pod następującymi danymi kontaktowymi: Alarmstufe Red 

GmbH, Pani Bettina Sandrock, St. Georg Str. 44, 86911 Dießen, tel. 08807-949596, 

b.sandrock@alarmstufe-red.de, www.alarmstufe-red.de 

 

 

mailto:info@planero.de
mailto:b.sandrock@alarmstufe-red.de
http://www.alarmstufe-red.de/
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czywiście w tym projekcie uwzględniono przepisy prawa szkolnego oraz unijnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych 

jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie) oraz art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f 

RODO (ochrona prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej lub strony 

trzeciej). 

 

Newroom Media GmbH, Hildeboldpl. 15-17, 50672 Kolonia, świadczy usługi 

informatyczne dla podmiotu odpowiedzialnego i może również w tym kontekście mieć 

kontakt z danymi osobowymi. Firma Newroom Media GmbH zawarła z administratorem 

danych umowę o przetwarzaniu zleceń, zgodnie z którą Newroom Media GmbH 

przetwarza dane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i wyłącznie w 

imieniu i na zlecenie administratora danych. 

 

Dane wprowadzone przez rodzica / opiekuna prawnego lub dziecko w trakcie rejestracji 

na naszej stronie internetowej będą wykorzystane w celu skorzystania z danej oferty. 

Oczywiście w każdej chwili udzielimy informacji rodzicowi / opiekunowi prawnemu i jego 

dziecku, a na życzenie rodzica / opiekuna prawnego lub dziecka skorygujemy lub 

usuniemy dane, o ile nie będzie to sprzeczne z prawnym obowiązkiem zachowania 

danych. 

 

Jako osoba, której dotyczy przetwarzanie danych dziecka, mają Państwo lub Państwa 

dziecko następujące prawa wobec nas jako podmiotu przetwarzającego dane: 

 

• prawo do sprostowania i, jeśli to konieczne, uzupełnienia przetwarzanych przez 

nas danych osobowych dziecka; 
 

• prawo do przejrzystej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych 

dziecka; 
 

• prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych dziecka; 
 

• prawo do usunięcia danych i prawo do „bycia zapomnianym”;  
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych – prawo do przenoszenia danych;  
• prawo do sprzeciwu – prawo do wycofania udzielonej zgody ze skutkiem na 

przyszłość; 
 

• prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony 

danych. 
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Zapisane dane, w tym liczba kroków i przypisanie kroków do klasy, są usuwane po 

zakończeniu projektu. 

 

Aby móc skorzystać ze swoich praw, należy wysyłać wiadomość e-mail na adres 

datenschutz@planero.de lub faks na numer 089 746614-992. 

 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących projektu step BraWo można również 

umówić się na rozmowę telefoniczną z pracownikiem firmy planero GmbH. Aby to 

zrobić, wyślij nam e-mail na adres info@step-fit.de. Skontaktujemy się z Państwem jak 

najszybciej. 

 

Dziękujemy za zainteresowanie i udział w projekcie step BraWo! 

 

Zespół step BraWo  

file:///C:/Users/Hansen/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7NSQUUIV/datenschutz@planero.de
mailto:%20info@step-fit.de

