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Warszawa, 25 listopada 2021 r.

Regulamin Konkursu „Co lubię? Sport lubię!”
dla klas I-VIII szkół podstawowych

I.

ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu „Co lubię? Sport lubię!”, zwanego dalej “Konkursem”, jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie
(01-531), ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057907, NIP: 5260006545, zwany dalej
"Organizatorem".
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Ferrero Polska Commercial sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000492113, numer rejestrowy BDO: 000010815,
NIP: 1080016327, kapitał zakładowy w wysokości 30.005.000 złotych, zwany dalej „Fundatorem” oraz Organizator.
3. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator.

II. CELE KONKURSU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

promowanie aktywności sportowej i artystycznej w środowisku szkolnym,
edukacja oraz wychowanie poprzez sport i sztukę,
upowszechnianie wiedzy o związkach sportu i sztuki,
promowanie idei olimpijskiej i wartości olimpijskich oraz pozytywnych zjawisk towarzyszących uprawianiu sportu,
wzmocnienie idei kibicowania polskim olimpijczykom,
wspomaganie wyobraźni twórczej uczniów i ich zdolności manualnych,
wzmocnienie współpracy pomiędzy Polskim Komitetem Olimpijskim a szkołami w zakresie upowszechniania edukacji olimpijskiej.

III. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Konkurs jest konkursem indywidualnym, w trzech kategoriach wiekowych obejmujących: w kategorii I uczniów klas I-III, w kategorii II
uczniów klas IV-VI, w kategorii III uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych (dalej „Szkoła” lub „Szkoły”).
Przystąpienie do Konkursu oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”, przez wszystkich
uczestników Konkursu (dalej „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) oraz ich opiekunów prawnych (dalej „Opiekun Prawny” lub „Opiekuni
Prawni”) i nauczycieli (dalej „Opiekun Projektu” lub „Opiekuni Projektów”).
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Opiekuna Prawnego Uczestnika, na jego uczestnictwo
w Konkursie.
Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:
a) przesłanie Karty Zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) uczestnictwa w Konkursie wypełnionej i odręcznie podpisanej przez
Opiekuna Prawnego, Opiekuna Projektu i dyrektora Szkoły, której uczeń jest Uczestnikiem Konkursu. Prawidłowo wypełniona
i podpisana Karta Zgłoszeniowa, w tym zawarte w niej oświadczenia i zgody, powinna być przekazana Organizatorowi odrębnie dla
każdego Uczestnika;
b) przekazanie Organizatorowi w terminie i na warunkach wskazanych w Regulaminie pracy plastycznej (dalej „Praca”).
Komisja konkursowa (dalej „Komisja”):
a) w skład Komisji powołanej przez Organizatora wejdą przedstawiciele Organizatora i Fundatora,
b) Komisja oceniać będzie Prace przygotowane przez Uczestników na podstawie kryteriów, o których mowa w art. IV ust. 7
Regulaminu,
c) od decyzji Komisji Konkursowej przysługuje odwołanie na zasadach opisanych w art. VI Regulaminu.
Sprawy nieuregulowane Regulaminem rozstrzyga przewodniczący Komisji.

IV. PRZEBIEG KONKURSU
1.

2.
3.

Konkurs dla poszczególnych kategorii konkursowych polega na:
a) kategoria I: przygotowanie pracy plastycznej w formie kartki z życzeniami dla olimpijczyków;
b) kategorie II i III: przygotowanie pracy plastycznej ilustrującej temat „Co czuję, gdy uprawiam sport” wraz z 3-5 zdaniami opisu
(ok. 700 znaków ze spacjami).
Prace muszą być oryginalne, osobiście wykonane przez Uczestnika.
Wymogi techniczne dotyczące prac w poszczególnych kategoriach konkursowych:
a) kategoria I: praca powinna być wykonana w formacie A4, na 1 stronie, w jednej z wymienionych technik artystycznych: rysunek
tuszem, pastele suche, pastele olejne, akwarela, tempera, wyklejanki, kolaż oraz zawierać tekst życzeń dla olimpijczyków.
Organizator dopuszcza tekst komputerowy.
b) kategorie II i III: praca powinna być wykonana w formacie A4, na 1 stronie, w jednej z wymienionych technik artystycznych: rysunek
tuszem, pastele suche, pastele olejne, akwarela, tempera, wyklejanki, kolaż. Tekst opisu może mieć dowolną formę literacką.

4.

W pracach nie można wykorzystywać prawnie chronionych symboli i znaków takich jak np. symbol olimpijski, flaga olimpijska. Grafiki
i zdjęcia wykorzystane w Pracach muszą być użyte z zachowaniem przepisów prawa autorskiego.
5. Do Konkursu mogą może zostać zgłoszonych maksymalnie 10 Prac z danej Szkoły w każdej kategorii konkursowej.
6. Pracę wraz z wypełnioną i podpisaną Kartą Zgłoszeniową należy przysłać do 22.12.2021 r. drogą pocztową na adres: Polski Komitet
Olimpijski, Dział Kultury i Edukacji Olimpijskiej ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs plastyczny Co lubię?
Sport lubię!”. Prace przesyłane dodatkowo drogą elektroniczną powinny mieć rozdzielczość 600 dpi, być w formacie JPG lub TIF
(sugerowany sposób przesłania to WeTransfer); należy je przesłać do 22.12.2021 r. pod adres mailowy: edu.pkol@pkol.pl
z wpisaniem w tytule wiadomości: „Konkurs plastyczny Co lubię? Sport lubię!”. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
okoliczności związane z doręczeniem Prac po wyżej wskazanym terminie.
7. Do dnia 17.01.2022 r. odbędzie się posiedzenie Komisji, która dokona wyboru 15 zwycięskich Prac z każdej kategorii konkursowej.
8. O wyborze zwycięskich Prac decydować będą:
a) samodzielność,
b) pomysłowość i innowacyjność,
c) estetyka,
d) zgodność z wymogami (patrz: pkt. IV, 1.-4) Konkursu
9. Decyzje Komisji dotyczące wyboru zwycięskich Prac są ostateczne.
10. Wyniki Konkursu ogłoszone będą w dniu 28.02.2022 r. na stronie internetowej www.olimpijski.pl.
V.

NAGRODY
1. W ramach Konkursu przewidziano 15 równorzędnych nagród rzeczowych w każdej kategorii konkursowej. Dodatkowo każda Szkoła,
do której uczęszcza laureat konkursu otrzyma zestaw edukacyjny „Co lubię? Sport lubię!” (Olimpijskie Plansze Edukacyjne, „Niezbędnik
olimpijski”, gra memory).
2. Koszty podatków od nagród sfinansowanych przez Fundatora, ponosi Fundator.
3. Koszty podatków od nagród sfinansowanych przez Organizatora, ponosi Organizator.
4. Organizator oraz Fundator zastrzegają, że nagrody, o których mowa powyżej nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

VI.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

2.

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, Opiekunów Prawnych i Opiekunów Projektów jako administrator danych, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych będących częścią Karty
Zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

VII. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNKOWE
1.

2.
3.

4.

5.

Każdy z Uczestników oraz jego Opiekun Prawny oświadczają, że danemu Uczestnikowi przysługują prawa autorskie do Pracy oraz że
prawa te nie są ograniczone w żaden sposób, zaś dany Uczestnik jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami w zakresie
wskazanym w Regulaminie.
Z chwilą przekazania Organizatorowi Pracy, Uczestnik oraz jego Opiekun Prawny udzielają Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnie
licencji na korzystanie z Pracy przekazanej Organizatorowi w ramach Konkursu na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 poniżej.
Z chwilą przekazania Organizatorowi Pracy, Uczestnik oraz jego Opiekun Prawny zobowiązują się do niewykonywania w stosunku do
Organizatora i Fundatora autorskich praw osobistych odnoszących się do Pracy przesłanej Organizatorowi, w tym zobowiązują się do
nieingerowania w sposób wykorzystywania Pracy przez Organizator i Fundatora, którzy będą mogli wykorzystywać Pracę w całości, jak
również w części w postaci dowolnych fragmentów.
Uczestnik, jego Opiekun Prawny i Opiekun Projektu wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora i Fundatora ich wizerunku
utrwalonego w związku z Konkursem. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w związku
z Konkursem stanowi część Karty Zgłoszeniowej stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Zgoda na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 2 - ust. 4, odnosi się do wszystkich znanych na dzień przekazania Pracy pól
eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), a
w szczególności do:
a) utrwalenia i zwielokrotnienie każdą techniką, w szczególności cyfrową i dowolną techniką drukarską lub inną techniką poligraficzną,
w tym na przykład druk laserowy, druk cyfrowy, reprograficzną, a także zapisu magnetycznego, elektronicznego lub innego,
techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video,
nośnikach papierowych lub podobnych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i innych nośnikach
zapisów i pamięci,
b) wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;
c) rozpowszechnianie, wprowadzanie do obrotu w sieci Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery
ftp, a także w serwisach internetowych typu www.youtube.com i serwisach społecznościowych typu www.facebook.com,
www.instagram.com itp.), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe, w tym sieci komunikacji indywidualnej;
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie (w tym zwłaszcza w sieci komputerowej Internet oraz sieciach
komputerowych, serwisach internetowych typu www.youtube.com, serwisach społecznościowych typu www.facebook.com), oraz
nadawanie i reemitowanie (w tym zwłaszcza poprzez sieci kablowe oraz przekaz satelitarny, przekaz strumieniowy, przekaz typu
VOD), a także publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym;
e) umieszczenie, rozpowszechnienie i wprowadzenie do obrotu Pracy w newsletterze, biuletynach, innych materiałach Organizatora
i Fundatora przeznaczonych do publicznej prezentacji;
f) publiczna prezentacja wszelkimi możliwymi technikami i metodami, na każdym rodzaju powierzchni i przestrzeni, bez względu na
jej rodzaj i strukturę.

6.

Jeżeli, w ocenie Organizatora lub Fundatora, wykorzystanie we wskazanych w Regulaminie celach i zakresach Pracy lub wizerunku
Uczestnika i Opiekuna Projektu, będzie wymagało jakiejkolwiek ich modyfikacji lub opracowania, Uczestnik, jego Opiekun Prawny i
Opiekun Projektu upoważnia Organizatora oraz Fundatora i niniejszym wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora i Fundatora
takich modyfikacji lub opracowań według wyłącznego uznania Organizatora oraz Fundatora i bez konieczności informowania
Uczestnika, jego Opiekuna Prawnego i Opiekuna Projektu czy uzyskiwania jakichkolwiek odrębnych zgód na dokonywanie takich
modyfikacji lub opracowań, oraz na zezwalanie na ich dokonywanie przez podmioty trzecie.

VIII. WYKONYWANIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
Wszelkie postanowienia Regulaminu przyznające prawa i nakładające obowiązki na Uczestnika będą odpowiednio realizowane w ich imieniu
i na ich rzecz przez Opiekunów Projektów oraz Opiekunów Prawnych np. rodziców.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
Organizator i Fundator zastrzegają sobie prawo wykorzystania Prac do popularyzacji idei olimpijskiej i idei programu KINDER Joy of
moving – radość z ruchu.
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu. W przypadku zaistnienia
takiej sytuacji Organizator opublikuje na stronie internetowej Organizatora www.olimpijski.pl informację o zmianie Regulaminu,
aktualną treść Regulaminu, uzasadnienie dokonanej zmiany oraz termin, od którego zmiana obowiązuje.
W przypadku zmiany Regulaminu Organizator bez zbędnej zwłoki i indywidualnie poinformuje o niej Opiekunów Projektów, których
uczniowie w ramach trwającego Konkursu złożyli już Prace wraz z Kartami Zgłoszeniowymi.
Organizator nie może zmieniać Regulaminu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem poszczególnych Uczestników, którzy zgłosili
się do Konkursu, chyba że konieczność jego zmiany wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Załączniki stanowią integralna część Regulaminu.
Kontakt: osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu -koordynatorem jest: Monika Myszkowska, tel. 22 560 37 04, e-mail:
mmyszkowska@pkol.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu
KARTA ZGŁOSZENIOWA
uczestnictwa w Konkursie „Co lubię? Sport lubię!”
*DANE SZKOŁY i OPIEKUNA PROJEKTU
nazwa
adres z kodem pocztowym
telefon
email
imię i nazwisko Opiekuna Projektu (nauczyciela)
telefon
e-mail
(przesyłając Kartę Zgłoszeniową Opiekun Projektu
wyraża zgodę na przetwarzanie przez Polski
Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie jego
danych
osobowych
obejmujących
imię
i nazwisko, dane kontaktowe, wizerunek, w
związku z obsługą zgłoszenia i uczestnictwem w
Konkursie; Opiekun Projektu ma prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez
przesłanie stosownego oświadczenia na e-mail:
pkol@pkol.pl lub na adres: Polski Komitet
Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01531 Warszawa; cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem)

Administratorem danych osobowych Opiekuna Projektu jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie („PKOl” lub „my”). Nasze dane
kontaktowe: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, e-mail: pkol@pkol.pl, numer telefonu: +48 (22) 560 37 00.
Dane osobowe będą wykorzystywane w celu związanym z przeprowadzeniem i koordynacją Konkursu, ogłoszeniem wyników Konkursu,
przyznaniem nagród oraz działaniami informacyjnymi, edukacyjnymi i promocyjnymi związanymi z Konkursem, a także programem edukacyjnym
„Ja i Sport” oraz KINDER Joy of moving–radości z ruchu – podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych wyrażona poprzez
przystąpienie do Konkursu i przesłanie Karty Zgłoszeniowej. Ponadto dane osobowe będą wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
osób i ochrony mienia, a także w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić PKOl na szkodę - poprzez
stosowanie nadzoru przy wejściu do budynku / wokół budynku oraz w budynku PKOl w postaci monitoringu wizyjnego, w ramach którego
utrwalamy obraz obejmujący Państwa wizerunek oraz informacje o Państwa zachowaniu – podstawą prawną przetwarzania będzie nasz prawnie
uzasadniony interes polegający na potrzebie realizacji wyżej wymienionych celów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe będą przekazywane
następującym podmiotom: przedstawicielom Fundatora, podmiotom zapewniającym działanie, utrzymanie i serwis systemów oraz rozwiązań IT
stosowanych przez PKOl, podmiotom świadczącym usługi księgowe, promocji, wydawnicze, usługi archiwizacji lub niszczenia dokumentów,
osobom i podmiotom zapewniającym działanie, utrzymanie i serwis systemów monitoringu oraz pracownikom ochrony. Dane nie będą
przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do
danych i uzyskania ich kopii, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie
stosownego oświadczenia na e-mail: pkol@pkol.pl lub na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą wykorzystywane
do momentu zakończenia Konkursu i realizacji jego celów poza konkursowych, w tym informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych tj. np.
umieszczenia informacji o Konkursie w publikacjach, na stronie internetowej i mediach społecznościowych PKOl i Fundatora. Wszystkie dane
podają Państwo dobrowolnie. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji mogących mieć wpływ na Państwa
sytuację prawną lub w inny sposób istotnie na Państwa wpływających.

Data _____________________

Podpis Opiekuna Projektu ________________________________

ZGODY OPIEKUNA PROJEKTU
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Co lubię? Sport lubię!” i akceptuję postanowienia
Regulaminu.




Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora i Fundatora mojego wizerunku utrwalonego w związku
z Konkursem, w tym jego rozpowszechnianie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych, oraz w
innych publikacjach PKOl i pozostałych podmiotów zaangażowanych w organizację i przebieg Konkursu, w
szczególności Fundatora nagród tj. Ferrero Polska Commercial sp. z o. o., w celu informowania
o przeprowadzonym Konkursie i jego zwycięzcach. Zgoda jest udzielana nieodpłatnie.

Data _____________________

Podpis Opiekuna Projektu ________________________________

*DANE UCZESTNIKA
imię i nazwisko
klasa
tytuł Pracy

ZGODY OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Co lubię? Sport lubię!”, akceptuję postanowienia
Regulaminu i wyrażam zgodę na udział wskazanego wyżej Uczestnika w Konkursie.






Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych wskazanego wyżej Uczestnika przez Polski
Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przyznaniem nagród oraz działaniami informacyjnymi,
edukacyjnymi i promocyjnymi związanymi z Konkursem, a także programem edukacyjnym „Ja i Sport” oraz
KINDER Joy of moving–radości z ruchu.
Opiekun Prawny ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego
oświadczenia na e-mail: edu.pkol@pkol.pl lub na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01531 Warszawa; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanego wyżej Uczestnika w postaci jego imienia,
nazwiska, wizerunku i głosu przez Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01531 Warszawa w związku z Konkursem, w tym rozpowszechnianie na stronie internetowej i w mediach
społecznościowych, oraz w innych publikacjach PKOl i pozostałych podmiotów zaangażowanych w organizację i
przebieg Konkursu, w szczególności Fundatora nagród tj. Ferrero Polska Commercial sp. z o. o., w celu
informowania o przeprowadzonym Konkursie i jego zwycięzcach.

Opiekun Prawny ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego
oświadczenia na e-mail: edu.pkol@pkol.pl lub na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01531 Warszawa; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora i Fundatora wizerunku i głosu wskazanego wyżej
Uczestnika utrwalonego w związku z Konkursem, w tym jego rozpowszechnianie na stronie internetowej i
w mediach społecznościowych, oraz w innych publikacjach PKOl i pozostałych podmiotów zaangażowanych w
organizację i przebieg Konkursu, w szczególności Fundatora nagród tj. Ferrero Polska Commercial sp. z o. o., w
celu informowania o przeprowadzonym Konkursie i jego zwycięzcach. Zgoda jest udzielana nieodpłatnie.
*proszę wypełnić drukowanymi literami



Data i podpis Opiekuna Prawnego _______________________________

Data i podpis Dyrektora Szkoły ____________________________________

Pieczątka Szkoły _____________________________

1) Kto jest administratorem danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531
Warszawa („PKOl” lub „my”). Można skontaktować się z nami poprzez następujący e-mail: pkol@pkol.pl lub listownie na adres wskazany
w niniejszym punkcie.
2) W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przyznaniem nagród oraz działaniami informacyjnymi,
edukacyjnymi i promocyjnymi związanymi z Konkursem, a także programem edukacyjnym „Ja i Sport” oraz KINDER Joy of moving–radości
z ruchu prowadzonych przez PKOl oraz Fundatora nagród w Konkursie tj. Ferrero Polska Commercial sp. z o. o. – podstawą przetwarzania
będzie Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez przystąpienie do Konkursu lub złożenie stosownego
oświadczenia (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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”));
b) relacjonowania przebiegu Konkursu i jego wyników na stronie internetowej i w mediach społecznościowych oraz w publikacjach PKOl
oraz Fundatora nagród w Konkursie tj. Ferrero Polska Commercial sp. z o. o. – podstawą prawną przetwarzania będzie Państwa zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) (o ile zostanie wyrażona);
c) realizacji obowiązków dotyczących wykonywania celów statutowych PKOl związanych z popularyzacją idei olimpijskiej i edukacji
olimpijskiej - podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PKOl polegającego
na wykonywaniu zadań statutowych PKOl związanych z popularyzacją idei olimpijskiej i edukacji olimpijskiej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych będzie nasz prawnie
uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi
roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, a także w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić PKOl na szkodę - poprzez stosowanie nadzoru przy wejściu do budynku / wokół budynku oraz w budynku PKOl w postaci
monitoringu wizyjnego, w ramach którego utrwalamy obraz obejmujący Państwa wizerunek oraz informacje o Państwa zachowaniu –
podstawą prawną przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na potrzebie realizacji wyżej wymienionych celów
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
3) Komu i do jakich państw przekazujemy dane osobowe? Czy przekazujemy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji
międzynarodowej?
Przekazujemy dane osobowe Uczestnika następującym podmiotom: Fundatorowi nagród w Konkursie tj. Ferrero Polska Commercial sp. z o.
o., podmiotom zapewniającym działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez PKOl, podmiotom świadczącym
usługi księgowe, promocji, wydawnicze, usługi archiwizacji lub niszczenia dokumentów, osobom i podmiotom zapewniającym działanie,
utrzymanie i serwis systemów monitoringu oraz pracownikom ochrony.
Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji
międzynarodowej.
4) Przez jaki okres przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe będą przez nas wykorzystywane do momentu zakończenia Konkursu i realizacji jego celów poza konkursowych, w tym
informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych tj. np. umieszczenia informacji o Konkursie w publikacjach, na stronie internetowej i mediach
społecznościowych PKOl i Fundatora, jednakże nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu.
Dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PKOl będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów prawa. Państwa dane będą przez nas przechowywane do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń związanych
z Konkursem, chyba że przechowywanie danych będzie konieczne dłużej dla wykorzystywania (w tym rozpowszechniania) wizerunku
laureatów Konkursu w związku z promocją idei olimpijskiej i edukacji olimpijskiej – w takim wypadku usunięcie nastąpi niezwłocznie po
wniesieniu przez Państwa skutecznego sprzeciwu lub wycofaniu przez Państwa zgody.
W przypadku danych osobowych pochodzących z monitoringu, Państwa dane mogą być przez nas przechowywane przez okres
nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania/utrwalenia, chyba że stanowią one dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie
prawa lub PKOl powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy termin przechowywania ulega przedłużeniu do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
5) Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwu przysługują?
Przysługuje Państwu szereg praw, o których mowa poniżej. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym
zakresie zachęcamy do kontaktu z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).
Przysługują Państwu następujące prawa:
Sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa
szczególną sytuacją.
Prawo dostępu do danych
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy PKOl przetwarza dane osobowe
oraz o zakresie danych posiadanych przez PKOl, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców danych.
Prawo do żądania sprostowania danych
Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych.
Prawo żądania usunięcia danych
Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych.
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
Prawo do żądania przeniesienia danych

Mają Państwo prawo do żądania przeniesienia Państwa danych, w tym prawo do otrzymania od PKOl w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze) danych osobowych dotyczących Państwa,
które nam Państwo dostarczyli, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony PKOl
oraz prawo do żądania, by dane osobowe dotyczące Państwa zostały przesłane przez PKOl bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest
to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych narusza postanowienia RODO.
6) Czy możliwe jest cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych?
W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym
momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na e-mail: pkol@pkol.pl lub na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże
Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?
Podanie danych w formularzu jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, zaś ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością
uczestnictwa w Konkursie.
Podanie danych w formularzu wraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu
jest niezbędne w celu ogłoszenia Zwycięzców, przyznania nagród i wyróżnień oraz wykorzystania ich wizerunku, zaś ich niepodanie będzie
skutkowało niemożliwością realizacji wskazanych wyżej działań w Konkursie.
8) Czy Uczestnik będzie podlegał zautomatyzowanemu przetwarzaniu?
Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które
wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na niego wpływały.

Podpis Opiekuna Prawnego _________________________

Podpis Uczestnika _________________________

