
REGULAMIN 
 

konkursu na element odblaskowy pod tytułem 
„BĄDŹ WIDOCZNY” 

 
 

 
 

1. Postanowienia ogólne: 

 
Celem konkursu jest uzyskanie projektu odzieży, dodatków odzieżowych, galanterii odzieżowej 
z elementami odblaskowymi lub elementów odblaskowych zwanych dalej pracą konkursową 
pozwalających poprawić widoczność pieszych i rowerzystów na drodze, pod tytułem Bądź 
widoczny. 
 
 

2. Organizator konkursu: 

 
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Odzieżowych 
im. Władysława Reymonta w Poznaniu. 
 
 

3. Partnerzy 

 
a. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, 
b. Kuratorium Oświaty w Poznaniu, 
c. Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu, 

 
 

4. Cel konkursu: 

 
a. uświadomienie zagrożeń związanych z poruszaniem się pieszych i rowerzystów po 

drogach w nocy i po zmroku; 
b. promowanie bezpiecznych zachowań na drodze; 
c. wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz innych; 
d. stwarzanie szans ludziom młodym, twórczym i ambitnym, chcącym wykazać się polotem, 

wyobraźnią, dobrym gustem i poczuciem estetyki; 
e. promowanie wartości estetycznych w przedmiotach użytkowych. 

 
 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:  

 
a. konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów uczelni 

artystycznych z terenu całej Polski, zwanych dalej uczestnikami, 
b. w konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora 

(do trzeciego stopnia pokrewieństwa), 
c. praca konkursowa musi zawierać elementy odblaskowe zapewniające bezpieczeństwo 

na drodze, 
d. prace konkursowe są zgłaszane przez uczestników indywidualnie lub zespołowo (przy 

założeniu, że zespół będzie składał się maksymalnie z 2 osób), poprzez przekazanie 
projektu Zespołowi Szkół Odzieżowych im. Wł. Reymonta w Poznaniu wraz 
z wypełnioną kartą zgłoszeniowa (załącznik 1), w terminie do 15 czerwca 2018 r., 

e. spośród zgłoszonych projektów jury konkursowe wybiera prace zakwalifikowane do 
dalszego etapu i realizacji przez autora. Lista zakwalifikowanych prac będzie ogłoszona 



do 7 lipca 2018r. na stronie Zespołu Szkół Odzieżowych im. Wł. Reymonta  
(www.e-zsopoznan.pl) oraz przesłana uczestnikom za pośrednictwem poczty e-mail, 

f. prezentacja prac odbędzie się na uroczystej gali konkursowej dnia 16 listopada 2018 
roku o godz. 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół Odzieżowych im. Wł. Reymonta 
w Poznaniu, 

g. spośród zaprezentowanych prac zostaną wybrane 3 i nagrodzone, 
h. do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie 

naruszające praw autorskich osób trzecich oraz dotychczas niepublikowane, 
i. uczestnik może zgłosić jedną pracę przygotowaną zgodnie z określonymi w niniejszym 

regulaminie wymogami, 
j. zasady dotyczące własności intelektualnej i praw autorskich zawiera załącznik nr 4 

do regulaminu. 
k. przy zgłoszeniach zespołowych – postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do 

każdego z uczestników, w szczególności wymóg składania oświadczeń dotyczy każdego 
z nich. 

 
 

6. Ramy czasowe konkursu i zgłaszanie prac:  

 
a. Konkurs jest dwuetapowy organizowany na poziomie ogólnopolskim. 
b. Etap I odbywa się w miesiącach czerwiec/lipiec 2018 r. 
c. Etap II odbywa się do 16.11.2018. 
d. Projekty prac konkursowych (z dopiskiem Bądź widoczny) należy kierować: 

 w I etapie na adres Zespołu Szkół Odzieżowych im. Wł. Reymonta w Poznaniu – 
do dnia 15.06.2018. 

 w II etapie uczestnicy zgłaszają się w siedzibie Zespołu Szkół Odzieżowych 
im. Wł. Reymonta w Poznaniu dnia 16.11.2018 r. o godz. 10.00  

e. Posiedzenie jury w etapie I odbędzie się do dnia 30 czerwca 2018 roku, a w etapie II       
16 listopada 2018. 

f. Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 16 listopada 2018.  
 
 

7. Wymogi techniczne dotyczące prac konkursowych: 

 
a. Projekt pracy konkursowej w wersji papierowej (rysunek odręczny lub techniką 

komputerową) dostarczany jest w zamkniętej kopercie wraz z  właściwymi 
oświadczeniami stanowiącymi załączniki do niniejszego regulaminu.  

b. Projekt pracy może dotyczyć: 
 odzieży zawierającej elementy odblaskowe, 
 dodatków odzieżowych z elementami odblaskowymi (rękawiczki, czapki, szaliki), 
 galanterii z elementami odblaskowymi (obuwie, torebki, torby, plecaki), 
 elementów odblaskowych, które można zawiesić lub przyczepić do odzieży lub 

innego elementu stroju. 
c. Projekt pracy konkursowej musi być podpisany imieniem i nazwiskiem 

Uczestnika/Uczestników i umieszczony w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić 
dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły lub uczelni, numer 
telefonu szkoły. Do koperty należy zapakować również oświadczenia zgodnie 
z załącznikiem nr 2 lub nr 3. 

 
 

8. Zasady oceny prac oraz skład komisji konkursowej: 

 
a. Oceniane będą tylko prace, wykonane przez Uczestnika/Uczestników. 
b. Ocenie podlegać będzie: 

 zgodność pracy z regulaminem, 



 czytelność przekazu, 
 pomysłowość i kreatywność, 
 estetyka wykonania. 

c. W skład komisji konkursowej wchodzą: 
 w I etapie: policjant Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dyrektor 

Zespołu Szkół Odzieżowych, nauczyciel sztuki, przedstawiciel Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu,  

 w II etapie: policjant Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dyrektor 
Zespołu Szkół Odzieżowych, nauczyciel sztuki, przedstawiciel Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu, inni wybrani przez organizatora przedstawiciele 
reprezentujący partnerów konkursu. 

 
 

9. Zasady wyboru oraz nagradzania prac: 

 
a. Fundatorzy nagród: 

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, partnerzy. 
b. Liczba laureatów: 

 I, II, III miejsce, 
c. Rodzaj nagród - nagrody rzeczowe (np. sprzęt sportowy, elektroniczny itp.). 

 
 

10. Postanowienia końcowe: 

 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo: 

a. innego podziału nagród i wyróżnień, 
b. wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub 

z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji, 
c. wykorzystania prac konkursowych w działaniach promocyjnych, informacyjnych, 

profilaktycznych; opublikowania ich w całości lub we fragmentach w wydawnictwach 
okolicznościowych, materiałach informacyjnych, Internecie lub w inny sposób, 

d. prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych prac m.in. na stronach internetowych 
organizatorów,  

e. w sprawach nieuregulowanych w regulaminie konkursu oraz w stanowiących 
jego integralną część załącznikach zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy – 
Prawo własności przemysłowej. 

f. ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszego regulaminu 
rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
 

 
  

 
 

11. Wykaz załączników: 

 
a. załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa, 
b. załącznik nr 2 - oświadczenie przedstawiciela ustawowego, 
c. załącznik nr 3 - oświadczenie uczestnika, 
d. załącznik nr 4 - oświadczenie uczestnika, 
e. Załącznik nr 5 - własność intelektualna i prawa autorskie. 
f. Załącznik nr 6 – klauzula informacyjna. 



 

Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

I. NAZWA I ADRES PLACÓWKI: 

nazwa:..……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ulica:…………………………………………………………………………………………..………….…………………..... 

kod pocztowy:…………………………………….. miasto:.........………………….………………………………… 

Tel.:……………………………………..……………………….………. Faks.:……….………………………….............. 

adres e-mail:……………………………………………….…………………………………....……..……………..….… 

imię i nazwisko dyrektora szkoły:.……….…........…………………………………...……….……….………… 

imię i nazwisko nauczyciela:.................................…………...…………………....……………………………. 

telefon kontaktowy do nauczyciela:..................................………….....………….………………..…………. 

adres e-mail nauczyciela:.....................................……………………………..……………………………........... 

 

II. LISTA PRAC KONKURSOWYCH I PODANIE IMIENIA I NAZWISKA UCZESTNIKA: 

….................................………………………………………………………………….…………………............................ 

…................................................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

 
 

 

 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA, PODPIS DYREKTORA SZKOŁY, PIECZĄTKA SZKOŁY 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………. 



 

Załącznik nr 2 

 

 
OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 

 
 Wyrażam zgodę na uczestnictwo ............................................................................................... ........... 

(imię i nazwisko, klasa) w konkursie Bądź widoczny, na zasadach określonych 

w Regulaminie ww. konkursu, w szczególności do udostępniania jego danych 

osobowych i publikacji wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji celu ww. 

konkursu. 

 

2. Upoważniam Szkołę …................................................................................................................................ 

(nazwa szkoły) do przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu. 

 

3. Oświadczam, że …......................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko ucznia) przysługują autorskie prawa majątkowe do pracy 

konkursowej oraz że nie narusza ona praw osób trzecich, ani przepisów prawa. 

Ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią 

roszczeń związanych ze zgłoszoną pracą konkursową. Jestem świadomy, że 

w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do zgłoszonej pracy konkursowej, 

jak i naruszenia przepisów prawa w tym Regulaminu konkursu, praca zostanie 

wykluczona z konkursu. 

 

4. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu. 

 

5. Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy 

konkursowej wykonanej przez …................................................................................................ ........... 

(imię i nazwisko ucznia) w ramach ww. konkursu na organizatora konkursu 

i udzielam mu nieodpłatnie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, 

zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu. 

 

6. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych 

…................................................................................................................................ (imię i nazwisko 

ucznia) wyłącznie do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2135). 

 

7. Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale zgłoszonym w pracy konkursowej, 

których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację 

swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie. 

 
 
…........................................................................................................................               …............…......................... 
                 Imię i nazwisko – podpis rodzica /opiekuna prawnego/                                 data 



 
Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE  
 

 

 

 Upoważniam Szkołę …................................................................................................................................ 

(nazwa szkoły) do przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu. 

 

 Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej 

oraz że nie narusza ona praw osób trzecich, ani przepisów prawa. Ponoszę pełną 

odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych 

ze zgłoszoną pracą konkursową. Jestem świadomy, że w przypadku zgłoszenia 

roszczeń osób trzecich do zgłoszonej pracy konkursowej, jak i naruszenia przepisów 

prawa w tym Regulaminu konkursu, praca zostanie wykluczona z konkursu. 

 

 Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu. 

 

 Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy 

konkursowej wykonanej przeze mnie w ramach ww. konkursu na organizatora 

konkursu i udzielam mu nieodpłatnie zgody na wykonywanie autorskiego prawa 

zależnego, zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu. 

 

 Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych 

wyłącznie do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2135). 

 

 Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale zgłoszonym w pracy konkursowej, 

których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację 

swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie. 

 

 

 
 
 
 
 
…........................................................................................................................               …............…......................... 
                        Imię i nazwisko, klasa, data urodzenia, podpis                                                data 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 4 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

 Ja….................................................................................................................................................................. 

przekazuję pracę konkursową Organizatorowi konkursu. 

 

 Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej 

oraz że nie narusza ona praw osób trzecich, ani przepisów prawa. Ponoszę pełną 

odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych 

ze zgłoszoną pracą konkursową. Jestem świadomy, że w przypadku zgłoszenia 

roszczeń osób trzecich do zgłoszonej pracy konkursowej, jak i naruszenia przepisów 

prawa w tym Regulaminu konkursu, praca zostanie wykluczona z konkursu. 

 

 Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu. 

 

 Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy 

konkursowej wykonanej przeze mnie w ramach ww. konkursu na organizatora 

konkursu i udzielam mu nieodpłatnie zgody na wykonywanie autorskiego prawa 

zależnego, zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu. 

 

 Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych 

wyłącznie do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2015 r. poz. 2135). 

 

 Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale zgłoszonym w pracy konkursowej, 

których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację 

swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie. 

 

 

 
 
 
 
 
…........................................................................................................................               …............…......................... 
                        Imię i nazwisko, data urodzenia, podpis                                                data 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 5 

 
 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA  
I PRAWA AUTORSKIE  

 
 

 Uczestnik, a w przypadku, gdy jest osobą niepełnoletnią - jego przedstawiciel 
ustawowy, zgłaszając pracę konkursową oświadcza, że: 
 

a) ma (w szczególności po pozyskaniu od uprawnionych organów) pełne prawo 
do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu oraz że przysługują 
mu autorskie prawa majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na 
rzecz osób trzecich, 
 

b) osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, 
wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także 
na umieszczenie ich wizerunku w Internecie. 
 

 Uczestnik, a w przypadku gdy jest osobą niepełnoletnią - jego przedstawiciel 
ustawowy, ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu 
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, 
a powstałych w związku z pracą zgłoszoną do Konkursu i zawartych w niej treści 
oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie 
bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby niepełnoletniej. 
 

 Uczestnik, a w przypadku gdy jest osobą niepełnoletnią - jego przedstawiciel 
ustawowy, oświadcza że praca konkursowa nie brała udziału w innych konkursach. 

 

 Przystępując do Konkursu Uczestnik (autor pracy konkursowej) lub jego 
przedstawiciel ustawowy składa oświadczenia o przeniesieniu na organizatora 
(Przejmujący) autorskich praw majątkowych do wykonanej pracy konkursowej na 
polach eksploatacji wymienionych w ust. 5. 

 

 W ramach przeniesienia praw, o których mowa w ust. 4 uczestnik konkursu (autor 
pracy) lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na nieograniczone w czasie   
i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie pracą konkursową na wszystkich polach 
eksploatacji, przenosi nieodpłatnie na Przejmującego (Organizator konkursu) 
zarówno własność nośnika, na którym został utrwalony, jak i wszystkie majątkowe 
prawa autorskie do utworu, na wszystkich znanych w dniu podpisania oświadczenia 
polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach w eksploatacji: 

 
1) w zakresie utrwalania wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu 

cyfrowego, magnetycznego, fotograficznego, drukarskiego, poprzez 
odwzorowania trójwymiarowe i innymi technikami; 
  

2) w zakresie kopiowania oraz trwałego lub czasowego zwielokrotniania dzieła 
w całości lub w części jakimikolwiek środkami, w jakiejkolwiek formie               
i w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym zwielokrotniania techniką zapisu 



magnetycznego, techniką cyfrową, fotograficzną, drukarską, poprzez 
odwzorowania trójwymiarowe a także wszelkimi innymi technikami; 

 
3) w zakresie wszelkich możliwych i znanych form obrotu oryginałem                    

i egzemplarzami, w tym poprzez sprzedaż, najem, dzierżawę, użyczenie, 
oddawanie w użytkowanie oryginału, kopii lub modyfikacji, jak również            
z uwzględnieniem powielania, dystrybucji, emisji publicznej, emisji w ramach 
pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki 
masowego przekazu; 

 

4) w zakresie wprowadzenia do pamięci komputera i gromadzenia danych         
w formie cyfrowej; 

 

5) w zakresie publicznego udostępniania przedmiotu umowy, jego kopii                
i wszelkich modyfikacji w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

 

6) w zakresie emisji pracy konkursowej na antenie telewizyjnej oraz na 
stronach internetowych zgodnie z zapotrzebowaniem Przejmującego; 

 

7) w zakresie umieszczania zwielokrotnionego wizerunku na dowolnych 
przedmiotach, w dowolnych miejscach i obszarach eksploatacji,                           
z uwzględnieniem dalszego wykorzystania tych przedmiotów w dowolny 
sposób, w tym jako naszywki, nadruki, naklejki, ikony w systemach 
teleinformatycznych, itp.; 

 

8) w zakresie przekształcenia, przystosowania, zmiany układu czy 
funkcjonalności lub jakiejkolwiek innej zmiany wykonanej przez 
Przejmującego lub podmiot trzeci na jego zlecenie; 

 

9) w zakresie utrwalania, kopiowania, używania, rozpowszechniania i obrotu      
w sposób inny niż określony w pkt 1-8. 

 
 Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 4, następuje 

przez Uczestnika nieodpłatnie na Przejmującego również prawo do korzystania          
i wyłącznego wyrażania zgody na korzystanie z utworu lub jego części albo 
modyfikacji przez inne podmioty na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa 
w ust. 5, na warunkach określonych jedynie przez Przejmującego. Przejmujący wraz 
z prawami określonymi w ust. 6 nabywa również prawa do występowania                     
z wszelkimi roszczeniami służącymi ich ochronie, na wyłączność w sposób pełny         
i nieograniczony. 
 

 Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie nieodpłatnie przez Przejmującego 
autorskich praw osobistych do utworu, według potrzeb Przejmującego 
wynikających z przyjętego przez niego sposobu używania i rozpowszechniania 
pracy konkursowej do celów przez siebie wybranych, w tym, informacyjnych, 
promocyjnych bądź komercyjnych, w szczególności polegających na: 

1) decydowaniu o sposobie oznaczenia autorstwa; 



2) dokonywaniu zmian i uzupełnień oraz na rozpowszechnianiu utworu w zmienionej w   ten 
sposób postaci; 

3) decydowaniu o rozpowszechnianiu całości lub części utworu samodzielnie bądź w połączeniu    
z innymi utworami lub przedmiotami 

- i oświadcza, że nie będzie tych praw wykonywać w przyszłości. 
 

 Uczestnik Konkursu przenosi na Przejmującego wyłączne prawo do wyrażenia zgody na 
wykonywanie zależnych praw autorskich. 
 

 W zakresie autorskich praw osobistych Uczestnik oświadcza również, że nie będzie wobec 
Przejmującego, a także ewentualnych licencjobiorców przejmującego wykonywać swych 
praw do nadzoru nad sposobem korzystania i integralnością pracy konkursowej. 
 

 Uczestnik konkursu przenosi na Przejmującego wyłączne prawo do korzystania                       
z opracowań pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa              
w ust. 5. 

 

 Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie na Przejmującego, na wyłączność i w sposób 
nieograniczony czasowo i terytorialnie, co do jakiegokolwiek elementu pracy konkursowej    
i możliwych jego zastosowań, prawo do uzyskania rejestracji i zgodnie z nim eksploatacji 
oraz ochrony z tytułu praw własności przemysłowej, w szczególności prawa z wzoru 
przemysłowego i znaku towarowego dotyczących pracy konkursowej. W tym zakresie 
Przejmujący zyskuje także wyłączne i pełne prawo do udzielania licencji. 
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Załącznik nr 6 

 

             KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia     

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Odzieżowych                         

im. Wł. Reymonta (ul. Kazimierza Wielkiego 17; 61-863 Poznań); 

 

2)      inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Odzieżowych im. Wł. Reymonta w Poznaniu 

jest /imię i nazwisko inspektora, e-mail lub inne dane kontaktowe/; 

 

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem przeprowadzenia konkursu 

„BĄDŹ WIDOCZNY” na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie            

o ochronie danych) art. 6 ust 1 pkt a oraz e; 

 

4)     odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organizatorzy konkursu oraz komisja 

konkursowa; 

 

5)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu; 

 

6)  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

 

7)  ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8)  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. 

Uczestnicząc w konkursie jest Pani/Pan zobowiązana/y/ do ich podania a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie. 

 

 

 

 

 

 


