
 
 

 
Konkurs plastyczny „Przedszkolak maluje: Jak dbamy o czyste 

powietrze?” został dofinansowany ze środków  
PGE Obrót Detaliczny S. A. 

 

 
 

1 

Manasterz, 08.02.2021 r. 

Regulamin konkursu 

 „Przedszkolak maluje: Jak dbamy o czyste powietrze?”  

akcji „Razem dbamy o to, czym oddychamy. Edycja 2020/2021” 

 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE 

1.1. Konkurs plastyczny „Przedszkolak maluje: Jak dbamy o czyste powietrze?”, zwany dalej Konkursem został 
dofinansowany ze środków PGE Obrót Detaliczny S. A. 

 

II. ORGANIZATOR KONKURSU 

2.1. Pomysłodawcą akcji „Razem dbamy o to, czym oddychamy” oraz organizatorem niniejszego Konkursu jest 
Fundacja „Tradycyjna Zagroda” z siedzibą w Manasterzu 585, 37-220 Kańczuga, nr KRS 0000411187.  

2.2. Ewentualne pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować do Biura projektu wyłącznie: 

 mailem: biuro@tradycyjnazagroda.pl  

2.3. Aktualne informacje na temat Konkursu oraz jego Regulamin zamieszczone zostały na utworzonej grupie na 
Facebook’u: https://www.facebook.com/groups/razemdbamy/ 

2.4. Dodatkowo Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: www.tradycyjnazagroda.pl  

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

3.1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać dzieci w wieku przedszkolnym, tj. 5 i 6 lat, których Przedszkola lub miejsca 
zamieszkania znajdują się na obszarze Pogórza: Dynowskiego albo Przemyskiego, zgodnie ze Szczegółowym 
wykazem obszaru objętego Konkursem stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
3.2 Udział osób niepełnoletnich w Konkursie wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda na udział osoby 
niepełnoletniej w Konkursie (Załącznik nr 2) wraz ze Zgodą na przetwarzanie danych (Załącznik nr 4). Wypełnione 
i podpisane zgody należy przesłać wraz z pracą konkursową.  
3.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które pozostają pracownikami lub zasiadają w organach Władz 
Organizatora Konkursu oraz osoby z nimi spokrewnione, jak również inne osoby biorące bezpośrednio lub pośrednio 
udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu. 
 

IV. CZAS TRWANIA KONKURSU 

4.1. Konkurs rozpoczyna się od 08 lutego 2021 r., a kończy się 19 marca 2021 r. (decyduje data wpłynięcia prac 
konkursowych). 

4.2. Rozstrzygnięcie Konkursu przewidziane jest w terminie do 28 marca 2021 r. 

4.3. Konkurs może zostać zakończony przed podanym w pkt. 4.1 terminem w przypadku uzyskania limitu 100 prac 
konkursowych. 

 

V. ZADANIE UCZESTNIKA KONKURSU  

Udział w Konkursie wymaga:  

5.1. Samodzielnego wykonania pracy wyłącznie techniką malarską (z wyłączaniem prac przestrzennych) o formacie 
A4, w której zawarta zostanie odpowiedź na pytanie „Jak dbamy o czyste powietrze?”. Organizator zastrzega sobie 
prawo do odrzucenie prac wzbudzających wątpliwości dot. samodzielnego wykonania przez Uczestnika Konkursu. 
O tym, że praca została wykonana niesamodzielnie decyduje Organizator i od tej decyzji nie przysługuje odwołanie. 
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5.2. Podpisania pracy na odwrocie (imieniem i nazwiskiem autora), a także zamieszczenia adresu zamieszkania oraz 
Przedszkola, do którego uczęszcza Uczestnik Konkursu.  

5.3. Przesłania oryginału wykonanej pracy konkursowej w kopercie C4 (tj. odpowiedniej do przesyłania dokumentów 
formatu A4) wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 4)  

w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2021 r. (decyduje data nadania!) na adres: 

Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, 
Białoboki 3, 37-207 Gać  

z dopiskiem: „PRZEDSZKOLAK MALUJE” 

5.4. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę. Każde kolejne zgłoszenie pacy tego samego Uczestnika 
Konkursu skutkuje odrzuceniem nowo złożonej pracy. 

5.5. Prace konkursowe mogą zostać wysłane zbiorczo przez nauczyciela (np. z jednej lub kilku klas,) z zastrzeżeniem 
dopełniania zapisów w pkt. 5.1-3.  

  
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
6.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny, dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulamin Konkursu. 
6.2. Złożenie pracy niepodpisanej (anonimowej) skutkuje jej odrzuceniem.  
6.3. Złożenie pracy sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami, a także podanie nieprawdziwych lub niepełnych 
danych spowoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje 
Organizator i od tej decyzji nie przysługuje odwołanie. 

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
7.1. Wszelkie podane dane osobowe Uczestnika Konkursu są chronione zgodnie z powszechnie obowiązującym 
prawem w tym zakresie (w szczególności RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). 
7.2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu - na podstawie udzielonej przez niego zgody - będą przetwarzane przez 
Organizatora w celu: 

a. uczestnictwa w niniejszym Konkursie (art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO,  realizacja umowy uczestnictwa w Konkursie), 
dopełniania obowiązków wynikających w szczególności z Regulaminu uczestnictwa w projekcie (art.  6 ust.  1  
lit.  c  RODO)  na podstawie Ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz umowy zawartej z PGE Obrót Detaliczny S. A. na realizację akcji „Razem 
dbamy o to, czym oddychamy”. Ponadto w celu zapobiegania oszustwom, nadużyciom oraz ochrony roszczeń 
Organizatora lub osób trzecich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes). 
b. informowania o realizacji celów statutowych Organizatora, w szczególności informowania o akcjach 
społecznych organizowanych przez Organizatora na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
udzielona zgoda). 

7.3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane 
na zasadach dobrowolności, przy czym odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości 
uczestniczenia w Konkursie. 
7.4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z Załącznikiem nr 3. 
 
VIII. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA I PRAWA AUTORSKIE 

Uczestnik Konkursu oświadcza, że:  

8.1. W sposób dobrowolny przystępuje do udziału w Konkursie.  
8.2. Zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu (w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody) 
i ją w pełni akceptuje, a także zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 
8.3. Wyraża Organizatorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Załącznikiem nr 3. 
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8.4. Praca konkursowa jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich, a ponadto 
Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela nieodpłatnej licencji do swojej pracy na rzecz 
Organizatora, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu (pracy) - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie 
obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 
najem oryginału albo egzemplarzy; 
b. w zakresie rozpowszechniania utworu (pracy) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, 
przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska 
oraz miejsca zamieszkania Uczestnika, ale bez podania ulicy i/lub bez numery domu/mieszkania) w materiałach 
promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), w wydawnictwach Organizatora, 
a także na stronach internetowych oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

 

IX. NAGRODY 

9.1. W Konkursie przewidziane zostały nagrody rzeczowe dla laureatów za I, II i III miejsce (np. książki, art. 
plastyczne, kubki, torby bawełniane, skrzynki lęgowe dla ptaków do samodzielnego montażu, itp.) o wartości 
odpowiednio: 250 zł, 150 zł oraz 75 zł. 

9.2. Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia dla Uczestników Konkursu w postaci nagród rzeczowych 
o wartości 25 zł każda. 

9.3. W Konkursie przewidziane zostały nagrody rzeczowe dla Przedszkoli, w których prace utworzyli laureaci 
Konkursu.  Będą to skrzynki lęgowe dla ptaków do samodzielnego montażu o wartości 50 zł.  

9.3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 

 
X. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD 
10.1. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator (powołana przez niego Komisja konkursowa) w drodze analizy 
zgodności z wymaganiami formalnymi zapisów z rozdziału III niniejszego Regulaminu oraz poprawności wykonania, 
przez Uczestników Konkursu, zadań opisanych w rozdziale V niniejszego Regulaminu. 

10.2. Spośród nadesłanych prac konkursowych Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu, na podstawie 
oceny:  

a. zgodności pracy konkursowej z tematyką Konkursu,  
b. estetyką wykonania,  
c. oryginalnością pomysłu. 

10.3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

10.4. Wyniki Konkursu oraz miejsce i termin oficjalnego wręczenia nagród zostaną podane do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej: www.tradycyjnazagroda.pl oraz w grupie: www.facebook.com/groups/razemdbamy/. 

10.5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody poprzez publiczne 
opublikowanie informacji (na stronie internetowej oraz grupie na Facebook’u - wymienionych w pkt. 10.4) zawierającej: 
skany nagrodzonych prac, imię i nazwisko autora, klasę i szkołę, do której uczęszcza nagrodzony Uczestnik Konkursu. 

10.6. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wręczone podczas spotkania podsumowującego projekt lub zostaną 
wysłane pocztą (listem poleconym, ekonomicznym) do 12 kwietnia 2021 r. na koszt Organizatora Konkursu. Możliwy 
jest również odbiór nagród w Biurze Organizatora. 
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10.6. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna 
nagroda. W takim przypadku wyłonieni zostaną kolejni laureaci Konkursu.  

 

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

11.1. Ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

11.2 Opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych 
od niego. 

11.3 Powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości 
po stronie Uczestników. 

11.4. Nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść 
zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami 
albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. 
Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez 
Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim. 

11.5. Zdarzenia, uniemożliwiające przeprowadzenie konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz 
przyczynami nieleżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie 
można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów. 

11.6 Rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, 
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji 
lub podane dane są niepełne bądź nieaktualne albo nie załączył wymaganych zgód. 

11.7. Tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody 
należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy. 

 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
12.1. Przesyłając pracę Konkursową Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim 
warunki uczestnictwa. 
12.2. Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie internetowej: 

 www.tradycyjnazagroda.pl w zakładce: Projekty / Razem dbamy o to czym oddychamy. 

12.3.  Organizator zastrzega sobie możliwość: 

a.  zakończenia, przerwania oraz modyfikacji Konkursu (w tym Regulaminu) przed czasem jego zakończenia, nie 
wręczając nagród z powodu siły wyższej lub w przypadku wycofania się PGE Obrót Detaliczny S. A. 
z dofinansowania niniejszego Konkursu,  

b. wykluczenia Uczestników z uczestnictwa w Konkursie, których działania są sprzeczne z prawem, 
Regulaminem Konkursu,  

c.  nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości prac,  

d.  wcześniejszego zakończenia Konkursu zgodnie z pkt. 4.3. 

12.4.  Kwestie dotyczące interpretacji rozstrzyga Organizator i są one ostateczne. 
12.5. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach 
wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 
12.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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Załącznik nr 1.  
Szczegółowy wykaz obszaru objętego konkursem  

„Przedszkolak maluje: Jak dbamy o czyste powietrze?”  

akcji „Razem dbamy o to, czym oddychamy. Edycja 2020/2021” 

 
Powiat Gmina/Miasto: 

BRZOZOWSKI:  Gmina Miejsko-Wiejska Brzozów 
 Gmina Wiejska Domaradz 
 Gmina Wiejska Dydnia 
 Gmina Wiejska Haczów  
 Gmina Wiejska Nozdrzec 
 Gmina Wiejska Jasienica Rosielna 
JAROSŁAWSKI: Gmina Miejsko-Wiejska Pruchnik  
 Gmina Wiejska Roźwienica 
 Gmina Wiejska Rokietnica  
KROŚNIEŃSKI: Gmina Wiejska Korczyna 
 Gmina Wiejska Wojaszówka  
ŁAŃCUCKI:  Gmina Wiejska Łańcut 
 Gmina Wiejska Markowa  
PRZEMYSKI: Gmina Wiejska Bircza 
 Gmina Miejsko-Wiejska Dubiecko  
 Gmina Wiejska Fredropol 
 Gmina Wiejska Krasiczyn 
 Gmina Wiejska Krzywcza    
 Gmina Wiejska Orły  
 Gminy Wiejska Przemyśl 
 Miasto Przemyśl  
 Gmina Wiejska Żurawica 
PRZEWORSKI:  Gmina Wiejska Jawornik Polski  
 Gmina Wiejska Kańczuga 
RZESZOWSKI:   Gmina Miejsko-Wiejska Błażowa  
 Gmina Miejsko-Wiejska Boguchwała 
 Gmina Wiejska Chmielnik 
 Gmina Wiejska Dynów 
 Miasto Dynów 
 Gmina Wiejska Hyżne 
 Gmina Wiejska Lubenia 
 Gmina Miejsko-Wiejska Tyczyn  
SANOCKI: Gmina Wiejska Sanok  
STRZYŻOWSKI: Gmina Wiejska Czudec  
 Gmina Wiejska Frysztak 
 Gmina Wiejska Niebylec 
 Gmina Miejsko-Wiejska Strzyżów  
 Gmina Wiejska Wiśniowa 
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Załącznik nr 2.  
Zgoda na udział osoby niepełnoletniej w Konkursie plastycznym  

„Przedszkolak maluje: Jak dbamy o czyste powietrze?” 
akcji „Razem dbamy o to, czym oddychamy. Edycja 2020/2021” 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka / podopiecznego: 
 
 
 
 
 

…………………………………..……………………….………………. 
imię nazwisko dziecka/podopiecznego 

 

 
 
na udział w Konkursie plastycznym pn. „Przedszkolak maluje: Jak dbamy o czyste powietrze?” 

 
 
 

 

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od PGE Obrót Detaliczny S. A. 

udział w projekcie jest BEZPŁATNY dla jego uczestników. 

 
 
 
 
 
 

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

                                              (data)   (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 

 
 
 

* - niepotrzebne skreślić.   
 

 

Wypełniony Załącznik nr 2 wraz Załącznikiem nr 4  

należy dołączyć do pracy konkursowej i przesłać w terminie do 19 marca 2021 r. na adres:  

Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, Białoboki 3, 37-207 Gać 

z dopiskiem: „Przedszkolak maluje” 
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Załącznik nr 3.  
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych 

w celu naboru i uczestnictwa w projektach, inicjatywach  
oraz działaniach Fundacji „Tradycyjna Zagroda”, 

 a zwłaszcza w akcji „Razem dbamy o to, czym oddychamy. Edycja 2020/2021” 

 

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 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) - tzw. RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych dla 
celów rekrutacyjnych. 
 
Niniejszym informujemy, że: 
 

1. Administrator danych 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja „Tradycyjna Zagroda” z siedzibą w Manasterzu 
585, kod pocztowy 37-220, poczta Kańczuga, tel. 508-930-105, e-mail: biuro@tradycyjnazagroda.pl (dalej: FTZ lub 
Organizator). 
 

2. Podstawa prawna 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000), z Rozporządzeniem 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 (RODO), Kodeksem 
pracy, Statutem Fundacji „Tradycyjna Zagroda” oraz Regulaminem uczestnictwa w projekcie. 
 

3. Cel i podstawa przetwarzania 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez FTZ w następujących celach: 
3.1 uczestnictwa w niniejszym Konkursie (art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO,  realizacja umowy uczestnictwa 

w Konkursie), dopełniania obowiązków wynikających w szczególności z Regulaminu uczestnictwa 
w projekcie/Konkursie akcji „Razem dbamy o to, czym oddychamy” (art.  6 ust.  1  lit.  c  RODO)  na podstawie 
Ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 450 ze zm.) oraz umowy zawartej z PGE Obrót Detaliczny S. A. na realizację akcji „Razem dbamy o to, 
czym oddychamy”. Ponadto w celu zapobiegania oszustwom, nadużyciom oraz ochrony roszczeń 
Organizatora lub osób trzecich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes). 

3.2 informowania o realizacji celów statutowych Organizatora, w szczególności informowania o akcjach 
społecznych organizowanych przez Organizatora na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
udzielona zgoda). 
 

4. Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w odniesieniu do celu opisanego w: 
 pkt. 3.1 jest niezbędne do zawarcia uczestnictwa w Konkursie/Konkursach akcji „Razem dbamy o to, czym 

oddychamy”. Konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości uczestniczenia przez 
Panią/Pana w tym projekcie (Konkursach akcji).  

 pkt. 3.2 jest wskazane do informowania Panią/Pana o działalności statutowej FTZ. 
 

5. Informacja o wymogu podania danych – kryteria jego ustalania 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Pomimo 
zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane, jeżeli istnieje obowiązek ich 
archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez okres wymagany prawem. 
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Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich przechowywanie zakończy się od czasu 
pisemnego cofnięcia zgody, które to pozostaje bez wpływu na ich przetwarzanie przed cofnięciem wydanej 
uprzednio zgody. 
 

6. Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami danych osobowych będą, lub mogą być, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa 
lub odrębnych umów, a w szczególności: 
 pracownicy FTZ - na podstawie upoważnień do przetwarzania danych, celem realizacji obowiązków 

służbowych, 
 upoważnione osoby współpracujące z FTZ - jeżeli w ramach współpracy przetwarzają powierzone dane (np. 

zleceniobiorcy), 
 podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) - uprawnione do przetwarzania danych w imieniu FZT 

na mocy umowy powierzenia danych, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy - 
niezbędnych dla działalności FTZ np. usługi hostingowe, informatyczne, doradcze, prawnicze, księgowe, 
kadrowe, 

 uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane, w celu 
wypełniania, ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym FTZ jest zobowiązana udostępnić dane 
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów na realizację 
projektów ze środków publicznych, 

 inne podmioty na podstawie wyrażonej zgody. 
 

7. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane ani przekazywane do państwa trzeciego. 
 

8. Prawa osób, których dane dotyczą 
Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a.  dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, 
b.  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
c.  ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia oraz prawo usunięcia danych z zastrzeżeniem 

sytuacji, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 
prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym, 

d.  cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych w każdym czasie, jednakże 
cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

e.  wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

 
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez FTZ, w tym 
profilowaniu (automatycznego przetwarzania danych do analiz, ocen lub prognoz dla określenia np. cech, 
zainteresowań, zachowania, właściwości, sytuacji osoby). Tzn. żadne decyzje dotyczącej osób nie będą oparte 
o informacje pozyskane i wygenerowane w sposób automatyczny. 
 

10. Inspektor danych osobowych 
W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy 
o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji „Tradycyjna 
Zagroda”: Manasterz 585, 37-220 Kańczuga, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty 
elektronicznej <<biuro@tradycyjnazagroda.pl>>." 

 
* * * 
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Załącznik nr 4.  
Zgoda na przetwarzanie danych, publikowanie wizerunku oraz przekazania praw 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU: 
 

Imię: 
 

 Nazwisko:  

Data urodzenia:  
dzień/miesiąc/rok 

Adres 
zamieszkania: 

 

Gmina:  Powiat:  

Tel.   E-mail:  

Nazwa 
przedszkola:  Wiek:  

Adres placówki: 
 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 1 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałem w Ankiecie podczas wywiadu w celu: 
 uczestnictwa w niniejszym Konkursie (art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO,  realizacja umowy uczestnictwa w Konkursie), dopełniania 

obowiązków wynikających w szczególności z Regulaminu uczestnictwa w projekcie/Konkursie akcji „Razem dbamy o to, czym 
oddychamy” (art.  6 ust.  1  lit.  c  RODO)  na podstawie Ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  publicznego  
i  o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz umowy zawartej z PGE Obrót Detaliczny S. A. na realizację akcji „Razem 
dbamy o to, czym oddychamy”, a także w celu zapobiegania oszustwom, nadużyciom oraz ochrony roszczeń Organizatora lub osób 
trzecich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes) - bezterminowo, jednakże nie dłużej, niż do czasu 
ewentualnego wycofania przeze mnie zgody. 

 informowania o realizacji celów statutowych Organizatora, w szczególności informowania o akcjach społecznych organizowanych 
przez Organizatora na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, udzielona zgoda) - bezterminowo, jednakże nie dłużej, niż 
do czasu ewentualnego wycofania przeze mnie zgody. 
 

 2. Potwierdzam, że zapoznałam/-em się i otrzymałem Klauzulę informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych w Fundacji 
Tradycyjna Zagroda w celach wyżej opisanych.  

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

        data       czytelny podpis 
 

ZGODA NA PUBLIKOWANIE WIZERUNKU 
 3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie mojego wizerunku (w tym w postaci filmu lub nagrania dźwięku) i publikowanie zdjęć i/lub 

filmów zawierających mój wizerunek w związku z realizacją akcji pn. „Razem dbamy o to, czym oddychamy” oraz w związku z działalnością 
statutową Fundacji „Tradycyjna Zagroda” z siedzibą w Manasterzu 585, 37-220 Kańczuga, KRS: 0000411187. 
Zgoda ta obejmuje przetwarzanie i publikowanie mojego wizerunku w dowolnym miejscu, formie i na dowolnych nośnikach, w tym w Internecie, 
prasie, telewizji, publikacjach własnych, itp. w  celu promocji akcji „Razem dbamy o to, czym oddychamy” oraz Fundacji „Tradycyjna Zagroda”. 

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

        data       czytelny podpis 
 

PRZEKAZANIE PRAW DO PRAC KONKURSOWYCH 
 4. Udzielam nieodpłatnej licencji do przesłanych prac konkursowych na rzecz Organizatora, bez ograniczeń czasowych, ilościowych 

oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu (prac konkursowych) - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których 
utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

b. w zakresie rozpowszechniania utworu (prac konkursowych) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym; 

jednocześnie wyrażam zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości 
lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania Uczestnika, ale bez podania ulicy i/lub 
bez numery domu/mieszkania) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), w wydawnictwach 
Organizatora, a także na stronach internetowych oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

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

        data       czytelny podpis 
 

Wypełniony Załącznik nr 4 wraz Załącznikiem nr 2 należy dołączyć do pracy konkursowej i przesłać w terminie do 19 marca 2021 r. 
na adres: Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, Białoboki 3, 37-207 Gać, z dopiskiem: „Przedszkolak maluje”. 


