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Regulamin Konkursu „Nadziei Olimpijskiej” im. Eugeniusza Pietrasika,  
 zwany dalej: „Regulaminem”   

 
 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 
Organizatorem Konkursu „Nadziei Olimpijskiej” im. Eugeniusza Pietrasika (“Konkursu”) jest Polski Komitet Olimpijski 
z siedzibą w Warszawie 01-531, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000057907, NIP: 5260006545 ("Organizator") . 

 
II. CELE KONKURSU 

 
1. Dopingowanie i promowanie młodego pokolenia polskich sportowców, w szczególności przygotowujących się do 

startu w igrzyskach olimpijskich. 
2. Promowanie najlepszych młodych sportowców, którzy swoją postawą w danym roku kalendarzowym zasłużyli  

na szczególne wyróżnienie, stwarzając nadzieję zakwalifikowania ich do reprezentacji olimpijskiej. 
3. Popularyzacja idei olimpijskiej. 
4. Rozwój i promocja sportu jako formy aktywności fizycznej prowadzącej do osiągania wyników sportowych  

na wysokim poziomie. 
 
III. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
1. Do Nagrody „Nadziei Olimpijskiej” im. Eugeniusza Pietrasika („Nagroda”) mogą pretendować: 

a) zawodniczki,  
b) zawodnicy, 
startujący w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych („Kandydaci”), objętych programem letnich 
i zimowych igrzysk olimpijskich, którzy dotąd nie uczestniczyli w igrzyskach olimpijskich.  

2. Nagroda przewidziana jest dla Kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym odnieśli znaczące sukcesy 
podczas imprez międzynarodowych rangi Mistrzostwa Świata i Europy, Pucharu Świata i Europy, w kategorii 
młodzieżowej i juniorskiej, potwierdzili swoją dyspozycję podczas imprez krajowych, są sportowcami 
perspektywicznymi, a ich postawa moralna nie budzi zastrzeżeń. 

3. Nagrodę może otrzymać polski sportowiec młodego pokolenia, który do końca roku kalendarzowego, w którym 
ukończył 21 lat, odniósł sukces sportowy, o którym w ust. 2 powyżej. 

4. Kandydatów, o których mowa powyżej, mogą zgłaszać polskie związki sportowe („Zgłaszający”). 
5. Zgłoszenie do Konkursu musi nastąpić na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu 

(„Zgłoszenie”) oraz zawierać: 
a) informacje umożliwiające identyfikację Kandydata, 
b) uzasadnienie wyboru Kandydata na zwycięzcę Konkursu, 
c) zgodę Zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych. 

6. Zasady dotyczące Konkursu określa wyłącznie Regulamin.  
 
IV. PRZEBIEG KONKURSU, KRYTERIA WYBORU LAUREATÓW, NAGRODY i WYRÓŻNIENIA 

 
Konkurs będzie przebiegał wg następującego harmonogramu: 
1. Konkurs wraz z Regulaminem zostają ogłoszone w dniu 17 listopada 2022 roku na stronie internetowej 

www.olimpijski.pl. 
2. Zgłaszający mogą składać wypełnione Zgłoszenia do dnia 2 grudnia 2022 roku (decyduje data wpływu do siedziby 

Organizatora) w formie elektronicznej mailem na adres dgozdziak@pkol.pl lub w formie papierowej, osobiście lub 
listem poleconym na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa. Zgłoszenia 
doręczone do siedziby Organizatora po tej dacie nie będą brały udziału w Konkursie.  

3. Po otrzymaniu Zgłoszeń zostanie dokonana ich weryfikacja. Zgłoszenia, które nie będą spełniać warunków 
Regulaminu nie zostaną dopuszczone do Konkursu.  

http://www.olimpijski.pl/
mailto:dgozdziak@pkol.pl
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4. Do dnia 12 grudnia 2022 roku odbędzie się posiedzenie komisji konkursowej, w skład której wchodzić będą 
przedstawiciele Komisji Sportu Młodzieżowego i Komisji Sportowej PKOl obecni na posiedzeniu („Komisja 
Konkursowa”), która w oparciu o analizę osiągnięć sportowych Kandydatów w danym roku kalendarzowym 
i uzasadnień zawartych w Formularzach Zgłoszeniowych, przedłoży 6 (sześć) rekomendacji do Nagrody, w tym 3 
(trzy) w kategorii kobiet i 3 (trzy) w kategorii mężczyzn. W przypadku, gdy we wskazanym wyżej terminie nie będzie 
możliwe przeprowadzenie posiedzenia Komisji Sportu Młodzieżowego i Komisji Sportowej PKOl, wyboru 
rekomendacji dokonają członkowie obu komisji przy wykorzystaniu komunikacji internetowej, w terminie do dnia 
12 grudnia 2022 roku. 

5. Spośród Kandydatów rekomendowanych przez Komisję Konkursową, Zarząd PKOl, podczas ostatniego posiedzenia 
w roku kalendarzowym, w drodze imiennego głosowania, przyznaje nagrody zawodnikom w kategorii 
kobiet i w kategorii mężczyzn („Laureaci” lub „Laureat”). 

6. Zarząd PKOl przyznaje również wyróżnienia trenerom klubowym Laureatów.   
7. Laureaci Nagrody „Nadziei Olimpijskiej” im. Eugeniusza Pietrasika otrzymają nagrody rzeczowe. 
8. Decyzja Zarządu PKOl jest ostateczna.  

 
V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

  
1. Uroczystość wręczenia Nagród i wyróżnień odbędzie się w 2023 roku. 
2. Informacja o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu uroczystości wręczenia Nagród i wyróżnień zostanie 

przekazana przez Organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem maila lub telefonicznie. Wraz 
z informacją o uroczystości Laureaci oraz ich trenerzy otrzymają formularz zgody na wykorzystywanie ich wizerunku 
i przetwarzanie ich danych osobowych stanowiący Załącznik nr 2a) lub 2b) („Formularz Zgody”) z prośbą o zwrot 
wypełnionego Formularza Zgody przed uroczystością.  

3. Informacja o Laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. 
 

VI. DANE OSOBOWE 
 
Organizator przetwarza dane osobowe Zgłaszających, Kandydatów, Laureatów i trenerów jako administrator danych. 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych będących częścią 
Karty Zgłoszeniowej i Formularza Zgody stanowiących odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2a) lub 2b) do 
Regulaminu. 
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  
1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu. 

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem  

na stronie internetowej Organizatora. 

3. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.   
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Nadziei Olimpijskiej” im. Eugeniusza Pietrasika 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

Zgłaszający:  

1. Nazwa związku sportowego („Związek”): __________________________________________________________ , 

2. Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia w imieniu Związku: ______________________________________ , 

3. Prosimy o wskazanie adresu, na który Organizator ma przesłać Państwu zaproszenie na uroczystość wręczenia 

Nagród: 

      adres korespondencyjny/ adres e-mail*: ___________________________________________________________ . 

* do wyboru przez Zgłaszającego 

 

Przesyłając Kartę Zgłoszeniową, Zgłaszający potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego 

postanowienia.   

 

Przesyłając Kartę Zgłoszeniową, Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych obejmujących: 

imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail przez Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie 

w związku z obsługą zgłoszenia. Zgłaszający 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, 

01-531 Warszawa. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

 

Administratorem danych osobowych Zgłaszającego 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 – 
podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych wyrażona poprzez przesłanie Karty Zgłoszeniowej. Dane nie 
będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. Przysługuje 
Państwu prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, 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. 
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. 
 

Zgłaszający oświadcza, że uzyskał zgodę Kandydata na uczestnictwo w Konkursie na zasadach określonych 

w Regulaminie i przetwarzanie danych osobowych Kandydata w związku z jego uczestnictwem w Konkursie. 

 

Kandydat: 

1. Imię i nazwisko: _________________________________________________________________________ , 

2. Dyscyplina / konkurencja sportowa: _________________________________________________________ , 

3. Prosimy o wskazanie w jaki sposób można się skontaktować z Kandydatem: 

               _______________________________________________________________________________________ . 

Trener: 

1. Imię i nazwisko: _________________________________________________________________________ , 
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2. Prosimy o wskazanie w jaki sposób można się skontaktować z ww. osobą: 

               _______________________________________________________________________________________ . 

 

Uzasadnienie wyboru Kandydata: 
[W przypadku, gdy tekst uzasadnienia nie będzie się mieścił na Zgłoszeniu należy dołączyć dodatkowe arkusze formatu A4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data  …………………………… Podpis…………………………… 
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Załącznik nr 2a do Regulaminu Konkursu „Nadziei Olimpijskiej” im. Eugeniusza Pietrasika 

 

FORMULARZ ZGODY  

NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

LAUREATA KONKURSU „NADZIEI OLIMPIJSKIEJ” im. EUGENIUSZA PIETRASIKA / TRENERA 

(DLA OSÓB POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA) 

 

Ja, niżej podpisany____________________________, zamieszkały ________________________________________ , 
PESEL: ____________________ , adres korespondencyjny / e-mail___________________________________* 
[Prosimy o wskazanie preferowanego sposobu kontaktu z Panią/Panem] oświadczam, że:  
Proszę zaznaczyć X jeśli wyraża Pan/Pani zgodę 

 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKOl w celu przeprowadzenia 
i rozstrzygnięcia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przyznania nagród i wyróżnień oraz 
zaproszenia mnie na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień; 

 

 

wyrażam zgodę na wykorzystywanie, w tym upublicznianie, utrwalonych przez PKOl w dowolnej 
formie, mojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz życiorysu (biogramu), na stronie internetowej 
PKOl oraz w innych publikacjach i wydawnictwach PKOl, w tym w biuletynie pokonkursowym 
i periodykach np. w „Magazynie Olimpijskim” wydawanym przez PKOl.  
 
Wizerunek może być wykorzystywany na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgody na wykorzystywanie wizerunku udzielam 
nieodpłatnie. 

Proszę zaznaczyć X jeśli wyraża Pan/Pani zgodę 

Uczestnik 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, 01-531 Warszawa. Cofnięcie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

Data ___________________ 

 

Podpis _________________________ 

 

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 ulicy 
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, przyznania nagród i wyróżnień (o ile 

Kandydat okaże się zwycięzcą) – 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”)); 
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b) relacjonowania przebiegu uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień na stronie internetowej Organizatora 
i w mediach społecznościowych oraz w publikacjach Organizatora – podstawą prawną przetwarzania będzie 
Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) (o ile zostanie wyrażona); 

c) realizacja obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ordynacji podatkowej oraz ustawy 
o rachunkowości, a także archiwizacja z tym związana - podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do 
wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

d) realizacji obowiązków dotyczących wykonywania celów statutowych PKOl związanych z promocją idei olimpijskich 
oraz rozwojem i promocją sportu jako formy aktywności fizycznej prowadzącej do osiągania wyników sportowych 
na wysokim poziomie - podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu PKOl polegającego na wykonywaniu zadań statutowych PKOl związanych z promocją idei olimpijskich oraz 
rozwojem i promocją sportu jako formy aktywności fizycznej prowadzącej do osiągania wyników sportowych na 
wysokim poziomie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

e) 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), 

f) 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 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – prawnie 
uzasadniony interes polegający na potrzebie realizacji wyżej wymienionych celów. 

 
3) Komu i do jakich państw przekazujemy dane osobowe? Czy przekazujemy dane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej? 

Przekazujemy Państwa dane osobowe następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom PKOl, członkom 
organów statutowych PKOl, podmiotom zapewniającym działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT 
stosowanych przez PKOl, podmiotom świadczącym usługi księgowe, promocji, wydawnicze, usługi archiwizacji lub 
niszczenia dokumentów, dziennikarzom. 
Państwa dane osobowe 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 lub do momentu dostarczenia 
nagrody oraz przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu PKOl, 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. Ponadto 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 Laureata 
Konkursu w związku z promocją idei olimpijskich oraz rozwojem i promocją sportu jako formy aktywności fizycznej 
prowadzącej do osiągania wyników sportowych na wysokim poziomie – 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 osobowe będą 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). 

 

 



Strona 7 z 10 
 

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 Karcie Zgłoszeniowej jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, zaś ich niepodanie będzie 
skutkowało niemożliwością uczestnictwa w Konkursie. 
Podanie danych w Formularzu Zgody wraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych 
osobowych Laureata Konkursu / Trenera jest niezbędne w celu ogłoszenia zwycięzców Konkursu, przyznania nagród 
i wyróżnień oraz wykorzystania wizerunku zwycięzców Konkursu, zaś ich niepodanie będzie skutkowało 
niemożliwością realizacji wskazanych wyżej działań w Konkursie. 
 
8) Czy Państwa dane osobowe będą podlegały 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 Laureata Konkursu / Trenera  _________________________ 
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Załącznik nr 2b do Regulaminu Konkursu „Nadziei Olimpijskiej” im. Eugeniusza Pietrasika 

FORMULARZ ZGODY  

NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

LAUREATA KONKURSU „NADZIEI OLIMPIJSKIEJ” im. EUGENIUSZA PIETRASIKA  

(DLA LAUREATÓW PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA) 

 
Imię i nazwisko Laureata Konkursu „Nadziei Olimpijskiej” im. Eugeniusza Pietrasika („Laureat”) _________________ , 

Adres zamieszkania ____________________________________________ , PESEL: ___________________________ . 

Ja, niżej podpisany________________________, adres korespondencyjny /e-mail____________________________* 
[Prosimy o wskazanie preferowanego sposobu kontaktu z Panią/Panem] będący Opiekunem Laureata Konkursu 
„Nadziei Olimpijskiej” im. Eugeniusza Pietrasika („Konkurs”), organizowanego przez Polski Komitet Olimpijski, 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa („PKOl”) oświadczam, że:  

Proszę zaznaczyć X jeśli wyraża Pan/Pani zgodę 

 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PKOl wyżej wymienionych danych osobowych Laureata 
Konkursu w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, 
przyznania nagród i wyróżnień oraz zaproszenia go na uroczystość wręczenia Laureatom nagród 
i wyróżnień; 

 

 

wyrażam zgodę na wykorzystywanie, w tym upublicznianie, utrwalonych przez PKOl w dowolnej 
formie, imienia i nazwiska, wizerunku oraz życiorysu (biogramu) Laureata Konkursu na stronie 
internetowej PKOl oraz w innych publikacjach i wydawnictwach PKOl, w tym w biuletynie 
pokonkursowym i periodykach p np. w „Magazynie Olimpijskim” wydawanym przez PKOl.  
 
Wizerunek może być wykorzystywany na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgody na wykorzystywanie wizerunku udzielam 
nieodpłatnie. 

Proszę zaznaczyć X jeśli wyraża Pan/Pani zgodę 

Opiekun 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, 01-531 Warszawa. Cofnięcie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

Data ___________________ 

Podpis Opiekuna Laureata Konkursu _________________________ 

 

Podpis Laureata Konkursu _________________________________ 

 

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 ulicy 
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, przyznania nagród i wyróżnień (o ile 

Kandydat okaże się zwycięzcą) – 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”)); 
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b) relacjonowania przebiegu uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień na stronie internetowej Organizatora 
i w mediach społecznościowych oraz w publikacjach Organizatora – podstawą prawną przetwarzania będzie 
Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) (o ile zostanie wyrażona); 

c) realizacja obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ordynacji podatkowej oraz ustawy 
o rachunkowości, a także archiwizacja z tym związana - podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do 
wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

d) realizacji obowiązków dotyczących wykonywania celów statutowych PKOl związanych z promocją idei olimpijskich 
oraz rozwojem i promocją sportu jako formy aktywności fizycznej prowadzącej do osiągania wyników sportowych 
na wysokim poziomie - podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu PKOl polegającego na wykonywaniu zadań statutowych PKOl związanych z promocją idei olimpijskich oraz 
rozwojem i promocją sportu jako formy aktywności fizycznej prowadzącej do osiągania wyników sportowych na 
wysokim poziomie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

e) 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), 

f) 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 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – prawnie 
uzasadniony interes polegający na potrzebie realizacji wyżej wymienionych celów. 

 
3) Komu i do jakich państw przekazujemy dane osobowe? Czy przekazujemy dane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej? 

Przekazujemy Państwa dane osobowe następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom PKOl, członkom 
organów statutowych PKOl, podmiotom zapewniającym działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT 
stosowanych przez PKOl, podmiotom świadczącym usługi księgowe, promocji, wydawnicze, usługi archiwizacji lub 
niszczenia dokumentów, dziennikarzom. 
Państwa dane osobowe 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 lub do momentu dostarczenia 
nagrody oraz przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu PKOl, 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. Ponadto 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 Laureata 
Konkursu w związku z promocją idei olimpijskich oraz rozwojem i promocją sportu jako formy aktywności fizycznej 
prowadzącej do osiągania wyników sportowych na wysokim poziomie – 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 osobowe będą 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). 
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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 Karcie Zgłoszeniowej jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, zaś ich niepodanie będzie 
skutkowało niemożliwością uczestnictwa w Konkursie. 
Podanie danych w Formularzu Zgody wraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych 
osobowych Laureata Konkursu / Trenera jest niezbędne w celu ogłoszenia zwycięzców Konkursu, przyznania nagród 
i wyróżnień oraz wykorzystania wizerunku zwycięzców Konkursu, zaś ich niepodanie będzie skutkowało 
niemożliwością realizacji wskazanych wyżej działań w Konkursie. 
 
8) Czy Państwa dane osobowe będą podlegały 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 Laureata Konkursu _________________________ 

 

 

Podpis Laureata Konkursu            _________________________ 

 


