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REGULAMIN KONKURSU NA PRZYGOTOWANIE FILMU ZWIĄZANEGO Z TEMATYKĄ 
PROEKOLOGICZNĄ PT. 

„Toaleta to nie śmietnik!" 
Unia Europejska i „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w trosce o środowisko 

 

 

 

 

 

 

 

Płock, 2022 r. 

Konkurs realizowany jest w ramach Projektu pn.: 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

miasta Płocka, etap IV”  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 

 

 



§ 1 

Założenia konkursu 

„Toaleta to nie śmietnik!” to konkurs, w ramach którego uczestnicy nagrywają film służący 

promowaniu prawidłowego korzystania z kanalizacji sanitarnej. Filmy mają tematycznie być związane  

z problematyką czego nie wolno wrzucać do kanalizacji. Każdy z nas może przyczynić się do tego, by 

odprowadzane ścieki w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na środowisko oraz by 

koszt ich oczyszczania był jak najniższy.   

Jeżeli nauczymy się przestrzegać pewnych zasad będziemy cieszyć się poprawnie działającą kanalizacją. 

Więcej informacji na stronie Organizatora konkursu www.wodociagi.pl w zakładce edukacja  

• https://wodociagi.pl/dzialalnosc/edukacja/razem-zadbajmy-o-wisle-scieki/kanalizacja-to-nie-

smietnik/ 

   

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ul. Harc. A. Gradowskiego 

11, 09-402 Płock. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Konkurs jest jednoetapowy. 

4. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać 1 pracę konkursową (dalej: „film” lub 

„utwór” lub „praca konkursowa”). 

5. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana i publikowana. 

6. Wszelkie informacje i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępnionych 

przez uczestników są zawarte w Klauzuli informacyjnej, dostępnej na stronie internetowej 

www.wodociagi.pl (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu). 

7. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami 

Regulaminu i zaakceptować jego treść. Udział w Konkursie oznacza zobowiązanie do 

przestrzegania postanowień Regulaminu. 

8. Wszystkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: plock@wodociagi.pl. 

§ 3 
Cele Konkursu 

Celami Konkursu są: 
1) promowanie dobrych nawyków związanych z korzystaniem z urządzeń sanitarnych, 
2) poszerzenie wiedzy w zakresie procesów i etapów oczyszczania ścieków, 
3) podniesienie świadomości dzieci i młodzieży, dotyczącej znaczenia wody w codziennym życiu 

człowieka, 
4) promowanie projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta 

Płocka, etap IV” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

5) kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz świadomości ekologicznej dzieci  
i młodzieży, 

6) zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na zmiany, jakie zaszły w ich otoczeniu od czasu przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. 

 

http://www.wodociagi.pl/
https://wodociagi.pl/dzialalnosc/edukacja/razem-zadbajmy-o-wisle-scieki/kanalizacja-to-nie-smietnik/
https://wodociagi.pl/dzialalnosc/edukacja/razem-zadbajmy-o-wisle-scieki/kanalizacja-to-nie-smietnik/
mailto:arozwora@wodociagi.pl


§ 4 
Przedmiot Konkursu 

 
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie filmu związanego z celami konkursu, ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

1) sieci kanalizacyjnej - wizualizacja, toaleta/sedes to nie kosz na śmieci, jak rozważnie korzystać z 
całej infrastruktury kanalizacyjnej, 

2) inwestycji realizowanych przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o. i dofinansowanych z funduszy   
europejskich, 

3) zobrazowania tematyki z zakresu kanalizacji sanitarnej, która podejmuje odpowiedź na pytanie,  
w jaki sposób kanalizacja chroni przyrodę, 

4) co dzieje się w podziemnym świecie sieci kanalizacyjnej, 
5) promowania wizerunku „Wodociągów Płockich” Sp. z o. o. jako przedsiębiorstwa wodociągowo — 

kanalizacyjnego, korzystającego z środków unijnych i realizujących projekty dofinansowane przez 
Unię Europejską. 

 

§ 5 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz osoba fizyczna niepełnoletnia, posiadająca pisemną zgodę rodzica 

lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie,  

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie rodziny przy 

czym przez członków rodzin rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, 

małżonków, rodziców małżonków, dzieci i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu lub w przypadku osób 

niepełnoletnich jego rodzica/opiekuna prawnego, poprzez czytelne, najlepiej drukiem, 

wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia.  

4. Prace anonimowe oraz grupowe nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.  

5. Film powinien trwać do 60 sekund. 

6. Przyjmowanie prac konkursowych odbywać się będzie drogą elektroniczną – należy przesłać 

link - youtube, wetransfer, dysk google - na adres mailowy plock@wodociagi.pl. Uczestnik 

przed wysłaniem linku musi ustawić widoczność filmu jako prywatny.  

7. W tytule wiadomości należy wpisać: „Imię i nazwisko, tytuł filmu”. 

Uczestnik przesyła prace w formie elektronicznej - link (youtube, wetransfer, dysk google). Do 

przesłanych projektów należy załączyć skany uzupełnionych i podpisanych dokumentów:  

a) Karta Zgłoszenia – załącznik nr 1 

b) oświadczenie Uczestnika – dotyczy osób pełnoletnich biorących udział w konkursie -  

załącznik nr 2 

c) oświadczenie Rodzica/opiekuna prawnego – dotyczy osób niepełnoletnich biorących 

udział w konkursie  - załącznik nr 3).  

Formularz zgłoszeniowy, oświadczenia i klauzula informacyjna są dostępne na stronie 

internetowej www.wodociagi.pl. 

Filmy nadesłane bez podpisanych załączników będą dyskwalifikowane.  

mailto:plock@wodociagi.pl
http://www.wodociagi.pl/


8. W rozumieniu Regulaminu pracą konkursową jest samodzielnie przygotowany krótki film 

fabularny, dokumentalny, animowany, wykorzystujący wszelkie dostępne techniki  wizualne.  

Wymagania szczegółowe: powinien być zrealizowany samodzielnie, z zachowaniem praw 

autorskich.  

9. Filmy powinny zostać zrealizowane w języku polskim lub opatrzone polskimi napisami.  

10. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesłanie na Konkurs prac zawierających 

treści sprzeczne z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki, dobrego wychowania, kultury 

osobistej lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficzne, rasistowskie, 

ksenofobiczne, nawołujące do nietolerancji, przedstawiające przemoc, zawierające 

wulgaryzmy, propagujące piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniające techniki 

łamania danych, wirusy oraz wszelkie inne podobne treści i materiały, treści reklamowe 

podmiotów trzecich.  

11. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie oraz 

do wykluczenia Uczestnika lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione 

podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków 

określonych w Regulaminie.  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia 

Konkursowego ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub 

łączem internetowym Uczestnika Konkursu. 

13. Organizator nie odsyła prac zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym zdyskwalifikowanych 

lub niezakwalifikowanych do Konkursu.  

§ 6 

Kryteria oceny prac konkursowych 

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu, dokona oceny wszystkich 

nadesłanych prac pod względem walorów artystycznych oraz interpretacji tematu według 

kryteriów: pomysłowość i oryginalność pracy, związek pracy z tematyką, innowacyjność 

przekazania tematu. 

§ 7 

Harmonogram konkursu i ocena prac konkursowych 

1. Przyjmowanie prac konkursowych – do 29.04.2022 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą 

przyjmowane do Konkursu.  

2. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia laureatów, 

Organizator powołał Komisję Konkursową, w skład której weszli przedstawiciele Organizatora.  

3. Decyzja Komisji jest ostateczna, nie podlega weryfikacji i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Spośród uczestników Konkursu zostanie wybrany jeden laureat, zgodnie z § 8. 

5. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu okaże się, że praca była wcześniej publikowana lub 

narusza przepisy prawa autorskiego, nagrodzony lub wyróżniony autor zobowiązany jest do 

zwrotu otrzymanych nagród, a werdykt Komisji Konkursowej ulegnie odpowiedniej korekcie. 

6. Uczestnik nie może przenosić praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie 

na osoby trzecie. 

7. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wodociagi.pl do dnia  

20.05.2022 r.  

8. Laureaci zostaną o wyniku powiadomieni drogą e–mailową na adres wskazany w Karcie 

zgłoszenia, a oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się do 03.06.2022 r.   

http://www.wodociagi.pl/


9. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników o otrzymaniu Zgłoszenia, które nie 

spełnia warunków wskazanych w Regulaminie Konkursu. Takie Zgłoszenia nie będą brane pod 

uwagę przez Komisję Konkursową.  

10. W przypadku nie stawienia się po odbiór nagrody, Organizator może zadecydować o innej 

drodze wydania nagrody.  

§ 8 

Nagrody i wyróżnienia 

1. Nagrodą w konkursie jest: nagroda pieniężna o wartości 5 000,00 zł.  

2. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień w postaci nagród 

rzeczowych o wartości około 200,00 zł. 

3. W stosunku do nagrody ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości 

nagrody, zaokrąglenie będzie dokonane na zasadach określonych w przepisach prawa 

podatkowego. Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została przekazana na poczet 

należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie 

przekazana na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

1128). Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego 

urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody 

pieniężnej. 

4. Wyróżnienie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę 

rekompensaty. 

5. Laureat oraz osoby wyróżnione Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na 

osoby trzecie.  

 

§ 9 

Własność intelektualna i prawa autorskie 

1. Uczestnik zgłaszając Utwór do Konkursu oświadcza, że; 

1) ma pełne prawo do rozporządzania Utworem zgłoszonym do Konkursu, które nie jest 

ograniczone na rzecz osób trzecich; 

2) Osoby utrwalone w pracy konkursowej - filmie, których zgoda jest konieczna do ich 

publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie 

ich wizerunku w internecie.  

2. Wraz ze zgłoszeniem swojego udziału w Konkursie, Uczestnik przenosi na Organizatora 

autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej - filmu, na następujących polach 

eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania filmu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką jego 

egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których film utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania filmu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  

a także publiczne udostępnianie filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 



4) wykorzystywanie filmu w zakresie działań promocyjnych Organizatora samodzielnie lub  

z innymi podmiotami, w tym utrwalania czy eksponowania na bilbordach, reklamach lub 

innych technikach. 

3. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek 

filmu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. 

4. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać film oraz jego opracowania bez oznaczania 

ich imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Uczestnik upoważnia także Organizatora do 

wykonywania jego autorskich praw osobistych. 

4. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania  

z uzyskanych zezwoleń. 

5. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie 

Organizatorowi. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz 

zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

6. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Organizatora własności oryginału 

egzemplarza filmu. 

7. Organizator jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do 

filmu oraz zbycia majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot niniejszego 

zarządzenia. 

8. Organizator może według własnego uznania dokonywać modyfikacji lub poprawek filmu 

nabytego w ramach niniejszego Konkursu. 

9. Uczestnik zrzeka się praw do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

10. Filmy nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, praw osób 

trzecich oraz winny być wolne od wad prawnych. Projekty naruszające w/w prawa nie będą 

brane pod uwagę w Konkursie. 

11. W Konkursie nie mogą brać udziału filmy, które w całości lub w części były zgłaszane na inny 

konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci. 

12. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się nie korzystać z osobistych praw autorskich i upoważnia 

Organizatora do: 

1) decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnianiu zgłoszonych i wybranych przez 

Organizatora prac, 

2) prowadzenia nadzoru autorskiego przy rozpowszechnianiu prac  zgłoszonych w Konkursie. 

14. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość umieszczenia w filmie następujących 

elementów: 

1) znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie 

oraz nazwy programu, z którego finansowany jest projekt, 

2) znak Rzeczypospolitej Polskiej złożony z barw RP oraz nazwy „Rzeczpospolita Polska”, 

3) logo Organizatora, 

4) znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który 

współfinansuje projekt. 

Znaki: z pkt 1, 2, 4 dostępne są na stronie : 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-

promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-

aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/#Logo%20do%20pobrania 
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§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku gdy: 

1) nie wpłynie żadna praca konkursowa; 

2) nadesłane prace nie spełnią warunków Regulaminu; 

3) ich artystyczny poziom przekazu będzie niezadowalający; 

4) wystąpi sytuacja niezależna od Organizatora uniemożliwiająca realizację rozstrzygnięcia 

konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych 

terminów, a także prawo opublikowania prac konkursowych w całości lub we fragmentach,  

w materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, internecie lub w inny sposób.  

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z Konkursu. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

5. Organizator niniejszego konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  

w Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana Regulaminu 

będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego regulaminu na stronie 

www.wodociagi.pl. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

7. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

8. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.wodociagi.pl. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  
KARTA ZGŁOSZENIA  

DO KONKURSU NA PRZYGOTOWANIE FILMU ZWIĄZANEGO Z TEMATYKĄ PROEKOLOGICZNĄ PT. 
„Toaleta to nie śmietnik!" 

Unia Europejska i „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w trosce o środowisko  

Imię i nazwisko 
autora 

  

 

Tytuł pracy 
konkursowej  

  

 

Dane kontaktowe 
autora pracy (adres 
korespondencyjny, 

telefon, email)   

 

Oświadczenia  

Oświadczam, że praca konkursowa została przygotowana przez mnie 
samodzielnie.  
 
                                                 podpis…....................  
 
Wyrażam zgodę na publikację pracy konkursowej.  
 
                                                podpis....................... 

 

Poniższe zgody są obowiązkowe do wzięcia udziału w konkursie: 
1. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z warunkami Regulaminu konkursu Filmowego 

„Toaleta to nie śmietnik!" oraz oświadczam, że akceptuję jego warunki bez zastrzeżeń.  
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych dziecka zawartych 

w Karcie Zgłoszenia oraz wizerunku przez Organizatora Konkursu w celach związanych z 
realizacją Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz promocją działalności Organizatora. 
Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w Konkursie. 
 
 
Podpis uczestnika Konkursu / Podpis rodzica/opiekuna uczestnika* 
 
 
 
________________________________________________ 
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Tak / Nie* Wyrażam zgodę/y na publikację mojego wizerunku/wizerunku dziecka* utrwalonego 
podczas wręczania nagród na stronie Organizatora Konkursu oraz serwisie Facebook, Instagram, 
YouTube. 
 
Podpis uczestnika Konkursu / Podpis rodzica/opiekuna uczestnika 
 
 
________________________________________________  
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 
 
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i rodziców/opiekunów prawnych 
uczestników konkursu, pozyskanych w związku z konkursem „Toaleta to nie śmietnik!" jest Spółka 
“Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 
 
Podpis uczestnika Konkursu / Podpis rodzica/opiekuna uczestnika 
 
 
________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 
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 Załącznik nr 2 do Regulaminu  

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że nadesłane do konkursu filmowego „Toaleta to nie śmietnik!" organizowanego przez 
„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w Płocku, nagranie jest autorstwa 
………………………………………………………………………….. i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek 
innych praw osób trzecich oraz nie była zgłoszona do innego konkursu.  

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: …………………………………... (imię  
i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail uczestnika konkursu) w bazie danych 
organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1  
w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania pracy konkursowej. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.  

 

 

………………………………. ……………………………….  

Miejscowość i data podpis uczestnika konkursu 
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 Załącznik nr 3 do Regulaminu  

OŚWIADCZENIE* 

o wyrażeniu zgody rodzica/prawnego opiekuna na wzięcie udziału w konkursie osoby niepełnoletniej.  

Ja niżej podpisany/a, ……………………………………………………….. jako przedstawiciel ustawowy 
nieletniego………………………………………………………… (imię i nazwisko uczestnika konkursu), wyrażam 
zgodę na jego udział w konkursie filmowym: „Toaleta to nie śmietnik!" na zasadach określonych  
w Regulaminie konkursu.  

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości 
................................................................................................................................  

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie była zgłoszona do 
innego konkursu.   

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: …………………………………... (imię  
i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail uczestnika konkursu) w bazie danych 
organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1  
w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania pracy konkursowej. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.  

 

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

Miejscowość i data                                                                                    podpis rodzica/prawnego opiekuna  

  

 

 

 

*Dotyczy osób niepełnoletnich biorących udział w Konkursie. 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane dalej 
RODO) – organizator konkursu informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i rodziców/opiekunów prawnych uczestników 
konkursu, pozyskanych w związku z konkursem „Toaleta to nie śmietnik!" jest Spółka “Wodociągi Płockie” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Harc. A. Gradowskiego 11, NIP: 774-23-69-968, REGON: 610409926.  

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora 
jak powyżej lub na adres e-mail: iod@wodociagi.pl. 

3. Administrator otrzymane dane osobowe będzie przetwarzać w celu: 
a) realizacji konkursu, o którym mowa w ust. 1;  
b) promocji działalności Organizatora konkursu, o którym mowa w ust. 1; 
c) realizacji działań podatkowo -  rachunkowych;  
d) archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce wynikającej z przepisów o archiwizacji; 

4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody uczestnika konkursu i rodziców/opiekunów prawnych 
będą przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny do realizacji konkursu oraz realizacji celów 
promocyjnych Organizatora, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Dane 
osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora będą przetwarzane 
do czasu uwzględnienia sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do czasu przedawnienia roszczeń. Po ustaniu wyżej 
opisanych okresów dane zostaną trwale usunięte. 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą uczestnika konkursu i rodziców/opiekunów 
prawnych i jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3. 

6. Odbiorcami danych osobowych uczestnika konkursu i rodziców/opiekunów prawnych, są lub mogą zostać: 
podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi 
i firmy kurierskie, banki, organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub 
urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do 
udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

7. Każdemu z uczestników konkursu i rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu do 
przekazanych danych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), 
żądania usunięcia danych (na podstawie i w zakresie określonym w art. 17 RODO), ograniczenia ich 
przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO), przeniesienia danych (na podstawie art. 20 
RODO). 

8. Każdemu z uczestników konkursu i rodzicowi/opiekunowi prawnemu, przysługuje prawo do cofnięcia 
udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody równoznaczne jest z wycofaniem się 
z udziału w konkursie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Uczestnikowi konkursu i rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. 

10. Dane osobowe uczestników konkursu i rodziców/opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

11. Spółka nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

 


