
Regulamin konkursu 
„Sprzątamy – segregujemy – pokazujemy, jak dbamy”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin z siedzibą w Warszawie
al.  Jana Pawła  II  23,  00-854 Warszawa,  zarejestrowanym w rejestrze  Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020127, o numerze identyfikacji podatkowej
NIP: 5251575893.

2. Prowadzącym konkurs jest Fundacja Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 3/5, 00-
528 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137164, NIP 525-19-68-693.

3. Konkurs polega na wyłonieniu trzech zespołów projektowych (I, II i III miejsce), które wyślą na
e-maila fundacja@naszaziemia.pl zgłoszenie udziału w konkursie do 15.10.2019 r. oraz prace
konkursowe do 30.11.2019 r. nagrane na pendrive na adres siedziby Organizatora:  Polskie
Stowarzyszenie Ochrony Roślin, al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.

4. W  Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które  w okresie od 15.10.2019 r.
do 30.11.2019 r. godz. 23:59 prześlą, zgodnie z § 2 Regulaminu, stworzone i wymyślone przez
siebie kreatywne wywiady.    

5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za zgodą ich przedstawicieli
ustawowych.  W  przypadku  osób  niepełnoletnich,  warunkiem  udziału  w  Konkursie  jest
przesłanie  na  adres  mailowy  wraz  ze  zgłoszeniem  wskazanym  w  §  1   ust.  3  skanu
podpisanego przez przedstawiciela ustawowego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział  
w Konkursie uczestnika będącego osobą niepełnoletnią. (Załącznik 1).

6. W  Konkursie  nie  mogą  uczestniczyć  pracownicy,  przedstawiciele,  współpracownicy  
i  członkowie  organów Organizatora  i  Prowadzącego konkurs.  Pod pojęciem pracowników
rozumie  się  osoby  działające  na  rzecz  Organizatora  i  Prowadzącego  konkurs,  który  ich
zatrudnia bez względu na podstawę prawną  (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). 

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w § 1  
ust. 5. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków
oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków. 

8. Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia niniejszego
Konkursu. 

§ 2
SŁOWNIK REGULAMINU

1. Konkurs  –  polegający  na  przesłaniu  do  15.10.2019  r.  przez  nauczyciela  prowadzącego
(opiekuna) zgłoszenia do konkursu oraz przesłaniu do 30.11.2019 r. pracy konkursowej wraz 
z  wymaganymi  dokumentami  (zgodami rodziców na  udział  w konkursie  oraz  zgodami  na
przetwarzanie wizerunku Osób trzecich). W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie
szkół  podstawowych  z  klas  VI-VIII.  Jedna  szkoła  może  zgłosić  maksymalnie  jeden  zespół
konkursowy. 
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2. Zespół projektowy – grupa osób biorących udział w Konkursie (maksymalnie 8 uczniów klas
VI-VIII), spełniająca wymagania Konkursu. W skład zespołu projektowego wchodzą uczniowie
oraz nauczyciel prowadzący. 

3. Uczestnik konkursu – szkoła, której zespół projektowy bierze udział w konkursie.
4. Nauczyciel prowadzący – nauczyciel zgłaszający Zespół projektowy do udziału w konkursie

oraz przesyłający pracę konkursową do Organizatora.  
5. Utwór lub Praca konkursowa – jeden film przesłany w formacie .mp4 lub .wav o długości

maksymalnie 8 minut. 
Tegoroczne hasło akcji Sprzątanie Świata to „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”. Pokaż
nam,  jak  rolnicy  z  Twojej  gminy  postępują  z  opakowaniami  po  środkach ochrony roślin  
z  których  korzystają?  Sprawdź  stronę  internetową  www.systempsor.pl i  zawarte  tam
materiały a następnie przeprowadź wywiady z sąsiadami – rolnikami. Przypomnij im o tym,
by  wszystkie  opakowania  po  środkach  ochrony  roślin  na  których  znajdują  się  określone
piktogramy oddawał do sklepu sprzedającego te preparaty. W filmie umieść co najmniej dwa
wywiady  z  dwoma  różnymi  osobami.  Ocenie  będzie  podlegała  kreatywność,  oraz
atrakcyjność i wartość merytoryczna filmu.

6. Nagroda – nagroda finansowa dla szkoły, nagrody rzeczowe dla Zespołu projektowego.
7. Zgłoszenie konkursowe – Nauczyciel prowadzący do 15.10.2019 r. jest zobowiązany wysłać

na  adres  fundacja@naszaziemia.pl zgłoszenie  konkursowe  zawierające:  liczbę  uczniów
biorących udział w konkursie, pełną nazwę szkoły, adres do korespondencji. 

8. Osoby trzecie – osoby występujące w Utworze, nienależące do Zespołu projektowego.
9. Wizerunek –   czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp., a także sposób, w jaki dana

osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana.
10. Komisja konkursowa – 3 osoby wybrane z grona przedstawicieli Organizatora i Prowadzącego

Konkurs.

§ 3
ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs prowadzony jest w terminie od 15.10.2019 r.  do 30.11.2019 r.  Podany okres nie
obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań reklamacyjnych. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a. przesłanie przez Nauczyciela prowadzącego drogą elektroniczną (mailem o temacie

"KONKURS”)  na  adres  fundacja@naszaziemia.pl Zgłoszenia  konkursowego  wraz  z
oświadczeniem o akceptacji regulaminu do 15.10.2019 r. do godz. 23:59 oraz 

b. przesłanie  w  terminie  od  15.10.2019  r.  do  30.11.2019  r.  do  godz.  23:59  pracy
konkursowej  nagranej  na  pendrive  na  adres  siedziby  Organizatora:  Polskie
Stowarzyszenie Ochrony Roślin, al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.

3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół podstawowych klas VI-VIII.
4. Przesłanie  Utworu  na  adres  podany  w §  3  ust.  2  pkt  b  jest  równoznaczne  z  akceptacją

warunków niniejszego regulaminu Konkursu.
5. Przesłanie Utworu przez Uczestnika konkursu zgodnie z § 3 ust. 2 pkt b jest równoznaczne 

z  przekazaniem  praw  autorskich  Organizatorowi  i  oznacza  wyrażenie  przez  Uczestnika
zgody na rozpowszechnianie Pracy konkursowej, która została przesłana w ramach Konkursu.

6. Jeżeli  w  Utworze  będzie  występował  wizerunek  osób  trzecich,  należy  wraz  z  pracą
konkursową  przesłać  zeskanowaną  zgodę  osób  występujących  na  rozpowszechnianie  ich
wizerunku  
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w ramach Konkursu (przykładowy formularz  zezwalający na rozpowszechnianie wizerunku
znajduje się w załączniku nr 3 niniejszego dokumentu).

7. Zgłoszenie  Utworu  do  udziału  w  Konkursie  przez  Uczestnika  może  nastąpić  wyłącznie
indywidulanie  przez  Nauczyciela  prowadzącego,  przy  czym  każdy  Nauczyciel  prowadzący
może zgłosić tylko jeden zespół projektowy z danej szkoły, liczący maksymalnie 8 uczniów.
Uczniowie mogą należeć do różnych klas VI-VII. 

8. Prace konkursowe przesłane niezgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu lub po terminie
wskazanym w § 3 ust. 2 nie będą przyjmowane i nie biorą udziału w Konkursie. 

9. Organizatorzy nie zwracają Prac konkursowych nadesłanych przez uczestników w Konkursie.

§ 4
PRAWA DO UTWORU I OCHRONA WIZERUNKU

1. Przesyłając do Konkursu pracę konkursową Uczestnik oraz Zespół projektowy oświadcza, że: 
a. stanowi ona przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz, że przysługują

mu  wszelkie  prawa  do  utworu  i  nie  są  one  w  żaden  sposób  ograniczone  ani
obciążone. Uczestnik gwarantuje, iż w czasie trwania Konkursu prawa te nie zostaną
zbyte  ani  obciążone  na  rzecz  Osób  trzecich.  Dodatkowo,  w  zakresie  obowiązków
Uczestnika  należy  dostarczenie do Organizatora konkursu zgody na przetwarzanie
wizerunku  Osób  trzecich.  Jej  brak  jest  równoważny  z  unieważnieniem  pracy
konkursowej. 

b. korzystanie z Utworu zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw,
dóbr,  dobrych  obyczajów  ani  tajemnicy  chronionej  prawem  lub  na  podstawie
zobowiązania.

2. Uczestnik oraz Zespół projektowy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia
osób trzecich dotyczące Utworu zgłoszonego do Konkursu przez Nauczyciela prowadzącego,
wynikające z tytułu naruszenia ich praw  autorskich, osobistych lub majątkowych. 

3. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek naruszeń lub roszczeń przez osoby trzecie, co do praw
przysługujących do przesłanego przez Uczestnika w ramach Konkursu Utworu, Organizator
zastrzegają sobie prawo do wykluczenia tego Utworu z Konkursu.

4. Uczestnik oraz Zespół projektowy z chwilą przesłania Utworu do Organizatora, zgodnie z § 3
ust.  2  niniejszego  Regulaminu,  w celu  zgłoszenia  do  Konkursu  –  udziela  Organizatorowi  
i  Prowadzącemu konkurs  niewyłącznej licencji,  na  korzystanie z Utworu w ramach stron
internetowych,  portali,  serwisów,  jak  również  publikacji  wydawanych  drukiem  przez
Organizatora i inne osoby, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania oraz zezwalania na
to  osobom  trzecim,  w  tym  innym  uczestnikom,  niezależnie  od  ich  liczby,  niezależnie  od
formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu, także w celach promocyjnych i reklamowych.
Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji). 

5. Uczestnik  oraz  Zespół  projektowy  przyjmują  do  wiadomości  i  potwierdzają,  że  licencja,
zezwolenia  i  zgody,  o  których  mowa  powyżej  wydane  są  bez  ograniczenia  czasowego,
terytorialnego i  ilościowego oraz bez  wynagrodzenia  dla  uczestnika  i  innych podmiotów
uprawnionych do Utworu, w zamian za możliwość uczestniczenia w Konkursie. 



6. Uczestnik  oraz  Zespół  projektowy  wyrażają  zgodę  i  upoważniają  Organizatora  do
wykonywania praw zależnych do stworzonego przez niego i zgłoszonego do Konkursu Utworu
oraz do dysponowania nim. Organizator lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do
dokonywania  opracowań Utworu  i  do  korzystania  i  rozporządzania  tymi  opracowaniami  
w pełnym zakresie opisanym w  Regulaminie.

7. Uczestnik  oraz  Zespół  projektowy  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  i
nieograniczone  w  czasie  i  przestrzeni  wykorzystywanie,  utrwalanie,  zwielokrotnianie  i
rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku, w tym głosu i czci w rozumieniu
art.  23  Kodeksu  Cywilnego  (dalej  „Wizerunek”)  utrwalonego  w  formie  zdjęcia  lub  filmu
konkursowego.  

8. Uczestnik  oraz  Zespół  projektowy  oświadcza,  iż  zrzeka  się  roszczeń  wobec  Organizatora
związanych  z  wykorzystywaniem wizerunku  oraz  zrzeka  się  praw  związanych  z  kontrolą  
i  zatwierdzaniem  każdorazowo  wykorzystania  Wizerunku.  Uczestnik  wyraża  zgodę  na
opatrywanie swojego Wizerunku podpisem oraz zestawiania go z oznaczeniami Organizatora.
W przypadku gdy zdjęcia lub film stanowią utwór w rozumowaniu ustawy o prawie autorskim
i praw pokrewnych Wizerunek będzie wykorzystywany na polach eksploatacji tych utworów. 

§ 5
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY

1. Spośród nadesłanych Prac  konkursowych,  Komisja  konkursowa wybierze  trzy  najlepsze  w
ocenie Komisji konkursowej Utwory, które zostaną nagrodzone zgodnie z § 5 ust. 4.

2. O składzie  Komisji  konkursowej,  o której  mowa w Regulaminie decyduje  Organizator.  Do
głównych zadań Komisji  będzie  należał:  nadzór  nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
wyłonienie zwycięzców Konkursu, rozpatrywanie reklamacji Uczestników. 

3. Wynik  Konkursu  zostanie  ogłoszony  na  stronie  www.naszaziemia.pl     oraz  www.  psor.pl  
najpóźniej  do  dnia  31.12.2019  r.  Równocześnie  Organizator  zastrzega  sobie  prawo
wydłużenia terminu oceny prac i ogłoszenia wyników konkursu, w przypadku uzyskania dużej
liczby zgłoszeń.

4. Uczestnicy,  których  Zespoły  projektowe  przesłały  trzy  najlepsze  Utwory  (trzy  pierwsze
miejsca) otrzymają nagrody finansowe w następujący sposób: 

a) I miejsce: nagroda finansowa w wysokości 1 800 zł brutto
b) II miejsce: nagroda finansowa w wysokości 700 zł brutto
c) III miejsce: nagroda finansowa w wysokości 500 zł brutto

5. Dodatkowo,  członkowie  Zespołu  projektowego,  którzy  będą  autorami  trzech  najlepszych
Utworów  (trzy  pierwsze  miejsca)  zostaną  nagrodzeni  nagrodami  rzeczowymi  oraz
voucherami do Empiku o wartości 50 zł każdy uczestnik.

6. Nagrody  rzeczowe  zostaną  wydane  według  wyboru  zwycięskiego  Zespołu  projektowego:
przesłanie na  adres zwycięzcy przesyłką pocztową, kurierską lub dostarczenie bezpośrednio
na jego adres. Natomiast nagrody finansowe zostaną przekazane przelewem na wskazane
przez Uczestnika numeru konta bankowego. Nagrody finansowe i rzeczowe zostaną wydane
w terminie  maksymalnie  21  dni  od dnia  ogłoszenia  wyników zgodnie  z  postanowieniami
Regulaminu  lub  wypełnienia  przez  uczestnika,  który  zajął  I-III  miejsce  w  Konkursie
obowiązków określonych w Regulaminie, tj. tych wskazanych w § 5 ust. 7. 

7. Warunkiem  koniecznym  do  wydania  Uczestnikom,  którzy  zajęli  trzy  pierwsze  miejsca  w
Konkursie, nagród wskazanych w § 5 ust. 4 jest: 
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a) podpisanie  przez  tych  uczestników  (zwycięzców)  lub  ich  przedstawicieli
ustawowych  
(w  przypadku  osób  niepełnoletnich)  umowy  o  przeniesienie  majątkowych  praw
autorskich   do  stworzonego  Utworu,  o  której  mowa  w  §  3  ust.  7  niniejszego
Regulaminu;  

b) przekazanie  Organizatorom, przed odbiorem nagrody, oryginalnych egzemplarzy,
pisemnej  zgody  ich  przedstawicieli  ustawowych,  o  której  mowa  w  §  1  ust.  5
Regulaminu  na  udział  w  Konkursie  oraz  wykorzystanie  wizerunku  (przykład:
załącznik nr 1 oraz 2); 

c) przesłanie,  jeżeli  występują  w  Utworze  Osoby  trzecie,  pisemnej  zgody  na
przetwarzanie wizerunku (przykład: załącznik nr 3);

d) przesłanie do Organizatora danych dotyczących numeru konta, na który powinna
być zrealizowana Nagroda pieniężna w Konkursie;

e) przesłanie  do  Organizatora  danych  kontaktowych:  imię  i  nazwisko,  adres
zamieszkania oraz numer telefonu wszystkich członków Zespołu projektowego. 

8. Nagrody,  które  nie  zostały  przyznane  Uczestnikom  zgodnie  z  Regulaminem  pozostają
własnością Organizatora. Uczestnik nie może żądać wypłacenia równowartości nagrody dla
Zespołu Projektowego w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również nie przysługuje mu
prawo do zwrotu nagrody lub wymiany nagrody na inną.

9. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca
ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne
oświadczenie na piśmie.

§ 6
REKLAMACJE

1. Wszelkie  reklamacje  dotyczące  sposobu  przeprowadzenia  Konkursu  winny  być  zgłaszane
wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na
adres Organizatora, wskazanego w § 1 ust. 1 Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie 7
dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji.  

2. Reklamacja,  aby  była  ważna,  powinna  również  zawierać:  nazwę  Uczestnika,  adres
korespondencyjny oraz e-mail,  jak również wskazywać powód/powody reklamacji  oraz ich
dokładny opis.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji  Organizator  zwróci  się  do  uczestnika/uprawnionego  składającego  reklamację  
o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

4. Reklamacje  rozpatrywane  będą  w  ciągu  30  dni  od  dnia  ich  otrzymania.  Odpowiedź  na
reklamację  zostanie  wysłana,  według  wyboru  Organizatora  w  formie  pisemnej  na  adres
korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ramach reklamacji.  
W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Organizator  może  wysłać  odpowiedź  na  inny,
wskazany przez składającego reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail. 

5. Spory odnoszące się i wynikające ze sposobu przeprowadzenia Konkursu będą rozpatrywane
przez właściwy sąd powszechny.

§ 7
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH



1. Dane  osobowe  członków  Zespołu  projektowego  Konkursu  będą  przetwarzane  przez
Organizatora   lub  Prowadzącego Konkurs  wyłącznie  w  celu  i  w zakresie  niezbędnym dla
przeprowadzenia  Konkursu,  to  jest  w  celu  identyfikacji  uczestnika  Konkursu  i  wydania
nagrody zwycięzcy. 

2. Uczestnik Konkursu oraz osoby Zespołu projektowego zgadzają się na publiczne ujawnienie
ich imienia,  nazwiska  i  miejscowości  zamieszkania  w przypadku zwycięstwa w Konkursie.
Wymienione dane mogą być podane na stronie www.naszaziemia.pl     i www.psor.pl wyłącznie
w zakresie udziału w niniejszym Konkursie. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, ale ich
niepodanie przez uczestnika uniemożliwia udział w Konkursie. 

3. Organizator i Prowadzący konkurs będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny  
z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem
osobom  nieupoważnionym,  zabraniem  przez  osobę  nieuprawnioną,  przetwarzaniem  
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4. Organizator  i  Prowadzący  konkurs  nie  będą  przekazywać  danych  osobowych  innym
podmiotom w celach marketingowych.

5. Organizator  i  Prowadzący  konkurs  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  straty  wywołane
podaniem  przez  Uczestnika  Konkursu  niewłaściwego  adresu  lub  innych  danych
uniemożliwiających jego identyfikację.

6. Uczestnik Konkursu oraz członek Zespołu projektowego ma prawo dostępu do treści swoich
danych  osobowych  oraz  do  ich  poprawiania  oraz  ma  prawo  wnieść  pisemne  żądanie
zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, 
w przypadkach wskazanych przez prawo. 

7. Wszelką  korespondencję  dotyczącą przetwarzania  danych osobowych należy  kierować  do
Prowadzącego Konkurs. 

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Naruszenie  przez  Uczestnika  lub  członka  Zespołu  projektowego  któregokolwiek  z
postanowień  Regulaminu  uprawnia  Organizatora  do  podjęcia  decyzji  o  utracie  prawa  do
nagrody.  W takim  przypadku  Komisja  jest  uprawniona  do  wyboru  nowego  zwycięzcy  na
zasadach  wskazanych  
w Regulaminie. 

2. Z  treścią  Regulaminu  oraz  ewentualnymi  zmianami  Regulaminu  można  się  zapoznać  
w  siedzibie  Prowadzącego  konkurs  oraz  na  www.naszaziemia.pl.  Zmiany  niniejszego
Regulaminu  Prowadzący  konkurs  będzie  ogłaszać  na  stronie  internetowej
www.naszaziemia.pl  Zmiany  Regulaminu  następują  z  poszanowaniem  praw  nabytych
uczestników. 

3. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, rozstrzyga Organizator.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.

http://www.naszaziemia.pl/
http://www.naszaziemia.pl/
http://www.naszaziemia.pl/


§ 9
Załącznik nr 1 – ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego:
Imię  i  nazwisko  ………………………………………..  Data  urodzenia……………………………….
w  konkursie  organizowanym  przez  Fundację  Nasza  Ziemia  oraz  Polskie  Stowarzyszenie  Ochrony
Roślin „Sprzątamy – segregujemy – pokazujemy, jak dbamy”.
Dane rodzica/opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………….
Numer i seria dokumentu tożsamości: ………………………………..
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………..

…………………………………                                                                ………………………

                               

  data  i miejscowość                                                                                        czytelny podpis 



Załącznik nr 2 - ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA ORAZ JEGO PRZETWARZANIE 

1. Ja  niżej  podpisany,  niniejszym  udzielam  zgody  Fundacji  Nasza  Ziemia  oraz  Polskiemu
Stowarzyszeniu  Ochrony  Roślin  na  dysponowanie  materiałami  z   udziałem  mojego
dziecka...............................................................................,  nieodpłatnego, nieodwołalnego prawa
do wykorzystywania materiałów filmowych, na których utrwalony jest wizerunek mojego dziecka.

2. Zgoda  obejmuje  wykorzystanie,  utrwalenie  i  powielanie  wskazanych  materiałów  za
pośrednictwem  dowolnego  medium,  w  ramach  konkursu „Sprzątamy  –  segregujemy  –
pokazujemy, jak dbamy”.

3. Równocześnie  zrzekam  się  wszelkich  praw  związanych  z  kontrolą  i  zatwierdzeniem
każdorazowego  wykorzystania  materiałów  filmowych  z  wizerunkiem,  także  przypadku
wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.

4. Oświadczam, że jestem nieograniczony w zdolności do czynności prawnych. 

WYRAŻAM ZGODĘ  

IMIĘ I NAZWISKO (proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)

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

PESEL……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………                                                                ………………………

                               

  data  i miejscowość                                                                                        czytelny podpis 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA WIZERUNKU ORAZ JEGO
PRZETWARZANIA

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Polskie Stowarzyszenie
Ochrony  Roślin  oraz  Fundacja  Nasza  Ziemia.  Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:



1) Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt
b RODO, w celu udziału w konkursie  „Sprzątamy – segregujemy – pokazujemy, jak dbamy”.
2) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w związku z udziałem w konkursie
„Sprzątamy – segregujemy – pokazujemy, jak dbamy”. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w projekcie
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach
poza  Europejskim  Obszarem  Gospodarczym  (Kraje  Unii  Europejskiej  oraz  Islandia,  Lichtenstein  i
Norwegia).
4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  trwania  konkursu  „Sprzątamy –
segregujemy  –  pokazujemy,  jak  dbamy”,  a  także  po  ich  zakończeniu  do  momentu  wygaśnięcia
roszczeń, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu
zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej.
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana  narusza  przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
7)  Zgodnie  z  obowiązującym  prawem  Pani/Pana  dane  możemy  przekazywać  podmiotom
przetwarzającym  je  na  nasze  zlecenie,  np.  podwykonawcom  naszych  usług  oraz  podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do
tego uprawnionym.



Załącznik nr 3 – ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ JEGO PRZETWARZANIE

1. Ja  niżej  podpisany,  niniejszym  udzielam  zgody  Fundacji  Nasza  Ziemia  oraz  Polskiemu
Stowarzyszeniu  Ochrony  Roślin  na  dysponowanie  materiałami  z  moim
udziałem  ...............................................................................  (nazwa  konkursu),  nieodpłatnego,
nieodwołalnego prawa do wykorzystywania  materiałów filmowych,  na których utrwalony jest
mój wizerunek.

2. Zgoda  obejmuje  wykorzystanie,  utrwalenie  i  powielanie  wskazanych  materiałów  za
pośrednictwem  dowolnego  medium,  w  ramach  konkursu  „Sprzątamy  –  segregujemy  –
pokazujemy, jak dbamy”.

3. Równocześnie  zrzekam  się  wszelkich  praw  związanych  z  kontrolą  i  zatwierdzeniem
każdorazowego  wykorzystania  materiałów  filmowych  z  wizerunkiem,  także  przypadku
wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.

4. Oświadczam, że jestem nieograniczony w zdolności do czynności prawnych. 

WYRAŻAM ZGODĘ  

IMIĘ I NAZWISKO (proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)

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

PESEL……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………                                                                ………………………

                               

  data  i miejscowość                                                                                        czytelny podpis 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA WIZERUNKU ORAZ JEGO
PRZETWARZANIA



Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony
Roślin  oraz  Fundacja  Nasza  Ziemia.  Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:
1) Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu udziału
w konkursie  „Sprzątamy – segregujemy – pokazujemy, jak dbamy”.
2) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w związku z udziałem w konkursie
„Sprzątamy – segregujemy – pokazujemy, jak dbamy”. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w projekcie
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach
poza  Europejskim  Obszarem  Gospodarczym  (Kraje  Unii  Europejskiej  oraz  Islandia,  Lichtenstein  i
Norwegia).
4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  trwania  konkursu  „Sprzątamy –
segregujemy  –  pokazujemy,  jak  dbamy”,  a  także  po  ich  zakończeniu  do  momentu  wygaśnięcia
roszczeń, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu
zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej.
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana  narusza  przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
7)  Zgodnie  z  obowiązującym  prawem  Pani/Pana  dane  możemy  przekazywać  podmiotom
przetwarzającym  je  na  nasze  zlecenie,  np.  podwykonawcom  naszych  usług  oraz  podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do
tego uprawnionym.


