
 

 
ENERIS Surowce S.A. 
ul. Zagnańska 232a, 25-563 Kielce 
Kapitał zakładowy: 108 952 350,00 zł, NIP: 527-20-98-636 
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach 
X Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000064208 

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

tel. +48 44 724 41 71 
e-mail: tomaszow@eneris.pl 

www.eneris.pl 

 

Warszawa, 11 marca 2022 r. 

 

KONKURS 

„DRUGIE ŻYCIE ODPADU”  

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki oraz zasady 

przeprowadzania konkursu „Drugie życie odpadu” (zwanym dalej „Konkurs”) 

organizowanym przez ENERIS Surowce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: 

ul. Zagnańska 232 A, 25-563 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064208, 

posiadająca NIP 5272098636 i REGON 012914009, o kapitale zakładowym w 

wysokości 108.952.350,00 zł, zarejestrowana w Bazie Danych Odpadowych pod nr 

BDO 000003934 za pośrednictwem Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim, zwany 

dalej „Organizatorem”. 

2. Partnerem lokalnym Konkursu jest Gmina Tomaszów Mazowiecki. 

3. Celem konkursu jest promowanie działań proekologicznych poprzez pokazywanie 

w jaki sposób można przetworzyć i powtórnie wykorzystać odpady a także 

podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 

rozwijanie wrażliwości ekologicznej. 

4. Fundatorem Nagród jest Organizator. 

5. Konkurs ma charakter regionalny i obejmuje zasięgiem Gminę Tomaszów 

Mazowiecki. 

6. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – VIII szkół podstawowych – publiczne 

i niepubliczne - oraz publicznych oddziałów przedszkolnych Gminy Tomaszów 

Mazowiecki, funkcjonujących w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

Oświatowe i które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie – zgodnie z 

niniejszym Regulaminem, zwane dalej „Szkołami”. 

7. Konkurs rozpocznie się 15.03.2022 r. a zakończy 30.04.2022 r. 

8. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora 

w czasie trwania Konkursu: www.eneris.pl 

 

§ 2 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU 

1. Prace konkursowe powinny być złożone do 06.05.2022 r. w sekretariacie placówki 

oświatowej, która przekaże do 06.05.2022 r. wszystkie prace Organizatorowi 

Konkursu wraz z Kartą Zgłoszenia, którą należy przykleić na odwrocie pracy oraz 

oświadczeniem opiekuna prawnego.  

2. Przekazanie prac przez placówkę oświatową odbywa się poprzez przysłanie drogą 

pocztową lub osobiste dostarczenie prac na adres: ENERIS Surowce S.A. Oddział 

w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Liczy 

się data ze stempla pocztowego nadania przesyłki. 

3. Każda praca konkursowa musi mieć dołączoną do pracy Kartę Zgłoszenia. Wzór 

Karty Zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  
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4. Do każdej pracy konkursowej musi być dołączone oświadczenie opiekuna prawnego 

uczestnika, którego treść stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

5. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Prace 

zbiorowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu. 

 

§ 3 ZADANIE KONKURSOWE I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW 

1. W Konkursie wezmą udział prace wykonane dowolną techniką o dowolnym formacie. 

Hasło Konkursu to „DRUGIE ŻYCIE ODPADU”.  

2. Każdy uczestnik Konkursu tworzy z odpadów nową, użyteczną rzecz, którą będzie 

można wykorzystać w życiu codziennym (na przykład w domu, ogrodzie, w czasie 

zakupów). 

3. Oceny zgłoszonych prac dokona komisja powołana przez Organizatora. 

4. Przy ocenie prac konkursowych pod uwagę brane będą: użyteczność, zastosowanie, 

pomysłowość wykonania oraz wykorzystanie odpadów. 

5. W kategorii wiekowej uczniowie klas 0 - IV szkół podstawowych zostanie 

wyłonionych 3 laureatów (I - III miejsce) i jedno wyróżnienie. 

6. W kategorii wiekowej uczniowie klas V - VIII szkół podstawowych zostanie 

wyłonionych 3 laureatów (I - III miejsce) i jedno wyróżnienie. 

7. W kategorii „przedszkolak” zostanie wyłonionych 3 laureatów (I - III miejsce) i 

jedno wyróżnienie. 

8. Organizator może przyznać dodatkową ilość wyróżnień w każdej kategorii 

wiekowej. 

9. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 13.05.2022 r. 

 

§ 4 NAGRODY 

1. Organizator przewidział dla Zwycięzców następujące nagrody: 

W kategorii uczniów klas 0 -IV 

I miejsce - Aparat FUJIFILM Instax Mini o wartości 300 zł 

II miejsce – Głośnik mobilny JBL Clip 4 o wartości 250 zł 

III miejsce – Słuchawki Bluetooth JBL Tune o wartości 170 zł 

W kategorii uczniów klas V -VIII 

I miejsce - Aparat FUJIFILM Instax Mini o wartości 300 zł 

II miejsce – Głośnik mobilny JBL Clip 4  o wartości 250 zł 

III miejsce – Słuchawki Bluetooth JBL Tune o wartości 170 zł 

W kategorii „przedszkolak” 

I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł 

II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 250 zł 

III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł 

2. Najpóźniej w dniu 13.05.2022 r. placówki oświatowe zgłaszające prace zostaną 

powiadomione o przyznaniu Nagrody uczestnikom, których prace zgłosiły w 

wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej placówki oświatowej. 

3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość 

pieniężną.  

4. Odebranie Nagrody będzie potwierdzone podpisem rodzica/opiekuna uczestnika na 

oświadczeniu, którego treść stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 
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§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem 

w Konkursie znajdują się w załączniku nr 4 – Klauzula informacyjna dotycząca 

przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu. 

 

§ 6 PRAWA AUTORSKIE 

1. Przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne z przekazaniem Organizatorowi 

autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej oraz zgody na jej pierwsze 

publiczne wykorzystanie. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej obejmuje 

wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1145), w tym 

w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną 

techniką dowolnej liczby egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 

– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

d) prezentowanie pracy konkursowej na wystawach pozostających w związku 

z celami Konkursu, 

e) zezwalanie na wykonywanie autorskich praw majątkowych na wskazanych wyżej 

polach eksploatacji.  

3. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystywania pracy 

konkursowej. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w pracy konkursowej 

oraz do dokonywania opracowań pracy konkursowej. Organizator jest uprawniony 

w szczególności do dokonywania wszelkich skrótów, uzupełnień, przeróbek i 

łączenia jej z innymi utworami, a także korzystania z opracowań oraz 

rozporządzania nimi. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania pracy konkursowej bez 

podania imienia i nazwiska autora pracy.  

5. Uczestnik Konkursu (opiekun prawny uczestnika odpowiednio) udziela 

Organizatorowi pozwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku w ramach 

wykorzystania pracy konkursowej w sposób nienaruszający jego dóbr osobistych. Z 

tytułu, o których mowa w zdaniu poprzednim nie jest należne placówce oświatowej 

ani uczestnikowi żadne wynagrodzenie. 

6. Każdorazowo na prośbę Organizatora, placówka oświatowa i uczestnik Konkursu 

zobowiązują się do potwierdzenia w formie pisemnej przeniesienia praw autorskich, 

które nastąpiło na podstawie postanowień niniejszego paragrafu.  

 

§ 7 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

1. Przystępując do Konkursu uczestnik Konkursu (w przypadku nieletnich jego opiekun 

prawny) wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na 

stronie internetowej Organizatora, podczas organizowanych przez Organizatora 
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wydarzeń, w materiałach prasowych, w filmie reklamowym realizowanym przez 

Organizatora, dotyczącym Konkursu, publikacji i promocji nagrodzonych prac 

konkursowych (dalej „Materiał Prasowy”), w tym korzystanie i rozpowszechnienie 

swojego imienia i nazwiska, swojego wizerunku, głosu oraz wypowiedzi utrwalonych 

w ramach Materiału Prasowego, w tym na obrót egzemplarzami, na których Materiał 

Prasowy utrwalono oraz na zwielokrotnianie Materiału Prasowego wszelkimi 

dostępnymi aktualnie technikami i metodami, na rzecz promocji Organizatora 

poprzez:  

2. rozpowszechnianie Materiału Prasowego na pokazach i innych podobnych 

imprezach, na których prezentowane są działania Organizatora; 

3. rozpowszechnianie Materiału Prasowego w związku z prezentacją Organizatora lub 

oferty Organizatora klientom lub potencjalnym klientom Organizatora;  

4. rozpowszechnianie Materiału Prasowego na stronie internetowej www.eneris.pl;  

5. rozpowszechnianie Materiału Prasowego w mediach tradycyjnych lub Internecie na 

wybranych portalach www, w tym w szczególności na YouTube, Facebook, LinkedIn 

i innych portalach społecznościowych czy portalach informacyjnych;  

6. wykorzystanie wypowiedzi z Materiału Prasowego w komunikatach prasowych 

realizowanych w ramach działań związanych z promocją Konkursu.  

7. Powyższe zezwolenie dotyczy wykorzystania zarówno całości, jak i fragmentów 

Materiału Prasowego, cytowania wypowiedzi uczestnika Konkursu w całości lub 

w części, w tym również w innych wersjach językowych.  

8. Zezwolenie jest udzielone bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Z tytułu 

udzielenia przedmiotowego zezwolenia nie należy się uczestnikowi Konkursu 

wynagrodzenie. 

9. Uczestnikowi Konkursu i opiekunowi prawnemu uczestnika Konkursu przysługuje 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem działań, które podjęto na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdej chwili 

poprzez pisemne zgłoszenie przesłane drogą pocztową do siedziby Organizatora lub 

na adres: tomaszow@eneris.pl. 

11. Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie z Organizatorem można 

komunikować się drogą elektroniczną. Koordynatorem Konkursu jest Zuzanna 

Nowakowska (zuzanna.nowakowska@eneris.pl lub tomaszow@eneris.pl). 

12. Informacje o Konkursie dostępne są na stronie www.eneris.pl lub bezpośrednio u 

Koordynatora Konkursu. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym 

zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych. O każdorazowej zmianie Regulaminu, 

uczestnicy będą informowani poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na 

Stronie. 

14. Organizator zastrzega również, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie 

przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia 

zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. Organizator zastrzega sobie także prawo do 

wcześniejszego zakończenia Konkursu, bez podania przyczyn w przypadku zmian 

przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 

zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu. W przypadku unieważnienia bądź 

mailto:zuzanna.nowakowska@eneris.pl
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odwołania Konkursu uczestnikom Konkursu nie przysługują wobec Organizatora 

jakiekolwiek roszczenia z tym związane. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia 
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Załącznik nr 2 – oświadczenie Zgłoszenie pracy na Konkurs 

 

OŚWIADCZENIE 
zgłoszenie pracy na Konkurs „Drugie życie odpadu” 

 

Imię i nazwisko ucznia: 
 
…………………………………………….. 

 
Imię i nazwisko opiekuna ucznia:  

 
…………………………………………….. 

 
E-mail opiekuna ucznia: 

 
…………………………………………….. 

 
Numer telefonu opiekuna ucznia: 

 
…………………………………………….. 

 
Akceptuję Regulamin. Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości dziecka, którego 
jestem opiekunem (imię i nazwisko podane powyżej) i nie narusza praw podmiotów trzecich. Wyrażam 
ENERIS Surowce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zagnańska 232 A, 25-563 Kielce, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064208, posiadająca NIP 
5272098636 i REGON 012914009, o kapitale zakładowym w wysokości 108.952.350,00 zł (dalej jako 
„Organizator”) zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka, którego jestem opiekunem. 
Ponadto z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie, przekazuję Organizatorowi nieodpłatnie autorskie 
prawa majątkowe do nadesłanej pracy, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, 

d. prezentowanie pracy na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu, 

e. zezwalanie na wykonywanie autorskich praw majątkowych na wskazanych wyżej polach 
eksploatacji, 

oraz zgodę na jej pierwsze publiczne wykorzystanie. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do pracy i jej opracowań, 
w szczególności twórcze przekształcenie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów, wielokrotne 
publikowanie w materiałach promocyjnych Organizatora, a także na stronie internetowej Organizatora oraz 
wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 
Potwierdzam, że Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystywania pracy. 
Organizator ma prawo do dokonywania zmian w pracy oraz do dokonywania jej opracowań. Organizator jest 
uprawniony w szczególności do dokonywania wszelkich skrótów, uzupełnień, przeróbek i łączenia ich 
z innymi pracami, a także korzystania z opracowań oraz rozporządzania nimi. 
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie pracy bez podania imienia i nazwiska lub pseudonimu dziecka, 
którego jestem opiekunem. 
 
Wyrażam Organizatorowi zgodę na utrwalanie wizerunku mojego i dziecka, którego jestem opiekunem, jak 
również głosu oraz wypowiedzi na stronie internetowej Organizatora, podczas organizowanych przez 
Organizatora wydarzeń, w materiałach prasowych, w filmie reklamowym realizowanym przez Organizatora, 
dotyczącym Konkursu, publikacji i promocji nagrodzonych Prac Konkursowych (dalej „Materiał Prasowy”), 
w tym korzystanie i rozpowszechnienie mojego i dziecka, którego jestem opiekunem: imienia i nazwiska, 
wizerunku, głosu oraz wypowiedzi utrwalonych w ramach Materiału Prasowego, w tym na obrót 
egzemplarzami, na których Materiał Prasowy utrwalono oraz na zwielokrotnianie Materiału Prasowego 
wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, na rzecz promocji Organizatora poprzez: 

a. rozpowszechnianie Materiału Prasowego na pokazach i innych podobnych imprezach, na których 
prezentowane są działania Organizatora; 

b. rozpowszechnianie Materiału Prasowego w związku z prezentacją Organizatora lub oferty 
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Organizatora klientom lub potencjalnym klientom Organizatora; 
c. rozpowszechnianie Materiału Prasowego na stronie internetowej www.eneris.pl; 
d. rozpowszechnianie Materiału Prasowego w mediach tradycyjnych lub Internecie na wybranych 

portalach www, w tym w szczególności na YouTube, Facebook, LinkedIn i innych portalach 
społecznościowych czy portalach informacyjnych; 

e. wykorzystanie wypowiedzi z Materiału Prasowego w komunikatach prasowych realizowanych 
w ramach działań związanych z promocją Organizatora.  

Powyższe zezwolenie dotyczy wykorzystania zarówno całości, jak i fragmentów Materiału Prasowego, 
cytowania - mnie i dziecka, którego jestem opiekunem - wypowiedzi w całości lub w części, w tym również 
w innych wersjach językowych.  
Zezwolenie jest udzielone bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Przedmiotowe zezwolenie jest 
udzielane nieodpłatnie. 
 
Oświadczam, że znane są mi informacje o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie wymaganym w art. 

13 RODO (zawarte w Załączniku nr 3 do Regulaminu). 

 
 

  
…………………………………………….. …………………………………………….. 
Data i miejsce Podpis opiekuna prawnego 
 

http://www.eneris.pl/
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Załącznik nr 3 – oświadczenie odbiór Nagrody 

 

 

OŚWIADCZENIE 
odbiór Nagrody w Konkursie „Drugie życie odpadu” 

 

Imię i nazwisko ucznia: 
 
…………………………………………….. 

 
Imię i nazwisko opiekuna ucznia:  

 
…………………………………………….. 

 
E-mail opiekuna ucznia: 

 
…………………………………………….. 

 
Numer telefonu opiekuna ucznia: 

 
…………………………………………….. 

 
Niniejszym potwierdzam odbiór Nagrody, na którą składa się: 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Oświadczam, że otrzymana Nagroda nie posiada żadnych widocznych wad. 
 
Nagroda została odebrana. 
 
 
 

  
…………………………………………….. …………………………………………….. 
Data i miejsce Podpis opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

uczestników Konkursu i ich opiekunów 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator konkursu ENERIS 
Surowce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zagnańska 232 A, 25-563 
Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064208, posiadająca NIP 5272098636 i 
REGON 012914009, o kapitale zakładowym w wysokości 108.952.350,00 zł (dalej 
„Administrator” bądź „Organizator”).  

2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pisemnie, na adres siedziby podany w pkt 1 
powyżej. 

3. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 
kontaktować poprzez e-mail: iod@eneris.pl w każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych. 

4. Twoje dane osobowe ujawnione w związku z udziałem w Konkursie będą 
przetwarzane w celu: 

a. Przeprowadzenia Konkursu „Drugie życie odpadu” ("Konkurs”). Podstawą 
prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora 
(art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 
2016/679 – RODO); prawnie uzasadniony interes Organizatora polega na 
przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu na zasadach przewidzianych 
w Regulaminie w/w Konkursu; 

b. realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, 
w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 
6 ust. 1 lit c) RODO); 

c. rozpatrywania ewentualnych reklamacji złożonych w związku 
z uczestnictwem w Konkursie – podstawą prawną przetwarzania danych jest 
prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO); prawnie 
uzasadnionym interesem Organizatora jest wywiązanie się z zobowiązań 
wobec uczestników Konkursu; 

d. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną przetwarzania danych 
jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO); 
prawnie uzasadnionym interesem Organizatora jest umożliwienie ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 

e. rozpowszechniania wizerunku zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu (§ 10 
ust. 8) – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO), polegająca na wykorzystaniu Twojego wizerunku w celach 
promocyjnych Organizatora. 

5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na 
rzecz Organizatora niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, takim jak np. 
dostawcy systemów informatycznych i usług IT. Ponadto, dane osobowe mogą zostać 
udostępnione podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku otrzymania przez 
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Ciebie Nagrody podlegającej opodatkowaniu, dane osobowe w zakresie wymaganym 
przez przepisy prawa zostaną udostępnione organom podatkowym. Dodatkowo, 
dane osobowe w zakresie wizerunku mogą być udostępniane zgodnie ze złożonym 
przez Ciebie oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie Twojego 
wizerunku. 

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Okres przetwarzania może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie 
Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia 
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. 
Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym 
z przepisów prawa. 

7. Dane osobowe będą chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby 
zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

9. Uczestnikom konkursu i ich opiekunom prawnym przysługuje prawo do żądania od 
administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych 
w RODO. 

10. Uczestnikom oraz ich opiekunom prawnych w związku z przetwarzaniem ich danych 
osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, Uczestnicy oraz ich opiekunowie 
prawni mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów 
wskazanych w pkt 4a), 4c-e) z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. 

11. W oparciu o dane osobowe Uczestników konkursu i ich opiekunów prawnych 
administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych 
osobowych uniemożliwia udział w Konkursie. 

 

 

 


