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Regulamin Konkursu  
„Listy do przyszłości”  

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

 
1. “Wawelska Kapsuła Czasu z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez 

Polskę” (dalej: „Projekt”) to Projekt, którego współorganizatorami są Zamek Królewski na 
Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki oraz TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.  

2. Projekt składa się z trzech elementów 
a) Konkursu „Listy do przyszłości” (dalej: „Konkurs”) na 100 najlepszych listów napisanych 

przez dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie następujących 
województw Rzeczpospolitej Polskiej: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego oraz 
śląskiego (dalej: „Szkoły”), 

b) Kapsuły Czasu (dalej: „Kapsuła”), w której przechowanych zostanie m.in. 100 najlepszych 
Listów napisanych przez Uczestników Konkursu (dalej: „Laureatów Konkursu”), 

c) Uroczystości umieszczenia Kapsuły na Wzgórzu Wawelskim (dalej: „Uroczystość”),  
podczas której Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody oraz wezmą udział (wraz 
ze swoimi opiekunami) w zwiedzaniu wybranych ekspozycji Zamku Królewskiego na 
Wawelu. 

3. Fakt przeprowadzenia Projektu zapisany zostanie w wawelskich archiwach wraz z prośbą o 
odczytanie listów w 2118 r. oraz zorganizowanie podobnego projektu z perspektywą kolejnych 
100 lat. 

4. Organizatorem Konkursu jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod 
adresem: ul. Łagiewnicka 60, 30 – 417 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia 
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000270491, NIP: 6762337735, 
REGON: 120378027, wysokość kapitału zakładowego: 479.029.800,00 zł (dalej: „TAURON” lub 
„Organizator”) 

5. W imieniu Organizatora czynności polegające na koordynacji Konkursu, przyjmowaniu zgłoszeń 
oraz kontakcie ze Szkołami realizować będzie Podmiot Wykonawczy, tj.: Agencja 
Reklamowa CzART Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 19, 53 – 609 
Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 
pod numerem: 0000003536, REGON: 930928943, NIP: 8971346395, o kapitale zakładowym w 
wysokości: 260.000,00 zł (dalej: „Podmiot Wykonawczy”). 

6. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, 
prawa i obowiązki Organizatora, Podmiotu Wykonawczego oraz Uczestników Konkursu.  

7. Treść́ Regulaminu jest dostępna na stronie: www.konkurslisty.pl.  
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
9. Udział w Uroczystości jest bezpłatny. 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i kosztów związanych z przyjazdem Laureatów 

Konkursu i ich opiekunów na Uroczystość. 
11. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią 

pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku 
(przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).  

 
§ 2 Cele edukacyjne Konkursu 

 
1. Konkurs ma pomagać w kształtowaniu patriotycznych postaw poprzez przypominanie, że ślady 

zostawiane przez współczesne pokolenia – zarówno słowa, jak i czyny – wpływają na 
pomyślność przyszłych pokoleń.  

2. Konkurs ma wspierać nauczanie oraz odświeżać praktykowanie ginącej sztuki  
epistolograficznej. 

 
 

http://www.konkurslisty.pl/
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§ 3 Uczestnicy Konkursu 
 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik Konkursu”) może być każdy uczeń klas 4 – 8 Szkoły 
Podstawowej, która: 
a) zlokalizowana jest na terenie następujących województw Rzeczpospolitej Polskiej: 

dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego oraz śląskiego, 
b) zgłosiła udział w Konkursie od 10 do 26 września 2018 r. wysyłając na adres 

zgloszenia@konkurslisty.pl skan wypełnionego Załącznika nr 1 do Regulaminu – 
Zgłoszenie Szkoły do Konkursu. 

2. Organizator przyjmuje do Konkursu tylko i wyłącznie listy (dalej: „Listy”) zgłoszone przez 
Szkoły, w których odbył się pierwszy etap Konkursu – etap szkolny. 

3. Do Konkursu przyjmowane są wyłącznie Listy pisane odręcznie na specjalnym 
okolicznościowym papierze listowym (dalej: „Okolicznościowy Papier Listowy”) 
dostarczonym przez Organizatora do Szkół, które zgłoszą udział w Konkursie. 

4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do posiadania wypełnionej i podpisanej przez opiekuna 
prawnego zgody na udział w Konkursie oraz przetwarzanie jego danych osobowych według 
Załącznika nr 2 do Regulaminu – Zgoda na uczestnictwo w Konkursie. Brak w/w oświadczenia 
powoduje, że List napisany przez takiego Uczestnika Konkursu nie będzie brał udziału w 
Konkursie, a Uczestnik Konkursu zostaje z Konkursu wykluczony. 

5. Uczestnik Konkursu przedstawia w Konkursie własny List, który nie był zgłaszany do innego 
konkursu i nie był wcześniej nigdzie publikowany oraz przenosi na Organizatora Konkursu 
autorskie prawa majątkowe do Listu, co poświadcza i na co wyraża zgodę opiekun prawny 
Uczestnika Konkursu podpisując się na  Załączniku nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o 
przeniesieniu praw autorskich  do Listu. Brak w/w oświadczenia powoduje, że List napisany 
przez takiego Uczestnika Konkursu nie będzie brał udziału w Konkursie, a Uczestnik Konkursu 
zostaje z Konkursu wykluczony. 

6. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.  
 

§ 4 Zadanie Uczestnika Konkursu 
 

1. Zadanie Uczestnika Konkursu polega na napisaniu Listu do swojego rówieśnika, który żył 
będzie w Polsce za 100 lat.  

2. Uczestnik Konkursu ma napisać List, który dotyczyć będzie jednego z następujących tematów:  
a) Jak spędza czas wolny 
b) Co chciałby robić, gdy dorośnie 

3. Jeden Uczestnik Konkursu może przedstawić do Konkursu tylko jeden List. 
 

§ 5 Etapy Konkursu 
 

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach: 
a) I Etap – szkolny (dalej: „Etap Szkolny”) – jego celem jest wyłonienie w Szkole maksymalnie 5 

najlepszych Uczestników Konkursu i przesłanie ich Listów do Organizatora (zasady Etapu 
Szkolnego określa § 7) . 

b) II Etap – międzyszkolny (dalej: „Etap Międzyszkolny”) – jego celem jest wyłonienie 
maksymalnie 200 najlepszych Uczestników Konkursu spośród Uczestników Konkursu 
wskazanych przez Szkoły (zasady Etapu Międzyszkolnego określa § 8). 

c) III Etap – finałowy (dalej: „Etap Finałowy”) – jego celem jest wyłonienie 100 Laureatów 
Konkursu spośród Uczestników Konkursu wyłonionych w Etapie Międzyszkolnym (zasady 
Etapu Finałowego określa § 9). 

 
§ 6 Kalendarz Konkursu 

 
1. Konkurs trwa od 10 września 2018 r. do 30  listopada 2018 r.  
2. Ogłoszenie Konkursu – 10 września 2018 r. 
3. Etap Szkolny  

mailto:zgloszenia@konkurslisty.pl
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a) do 26 września 2018 r. – wysyłanie przez Szkoły zgłoszeń do Konkursu na adres 
zgloszenia@konkurslisty.pl, według Załącznika nr 1 do Regulaminu – Zgłoszenie 
Szkoły do Konkursu, 

b) do 28 września 2018 r.  – dostarczenie przez Organizatora do Szkół Okolicznościowego 
Papieru Listowego, na którym mają być napisane Listy Uczestników Konkursu,  

c) do 05 października 2018 r. – przeprowadzenie w Szkole Etapu Szkolnego Konkursu na 
Okolicznościowym Papierze Listowym, w tym wyłonienie Listów 5 najlepszych 
Uczestników Konkursu, 

d) do 8 października 2018 r.  – dostarczenie przez Szkoły Listów 5 najlepszych 
Uczestników Konkursu wraz z Załącznikami, o których mowa § 7 ust. 9 lit. a) – c)  na 
adres Podmiotu Wykonawczego: 
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o.  
ul. Fabryczna 19 
53 – 609 Wrocław 
Z dopiskiem „Listy do przyszłości” 

4. Etap Międzyszkolny: 
a) w Etapie Międzyszkolnym biorą udział Uczestnicy Konkursu, których Listy dotarły do 

Podmiotu Wykonawczego do 8 października 2018 r., 
b) Listy, które dotrą po 8 października 2018 r., będą odsyłane do Szkoły bez ich otwierania, 
c) do 12 października 2018 r. Międzyszkolna Komisja Konkursowa wyłoni 200 Listów 

najlepszych Uczestników Konkursu spośród nadesłanych Listów. 
5. Etap Finałowy: 

a) do 16 października 2018 r. Jury Konkursu wyłoni spośród 200 Listów wskazanych przez 
Międzyszkolną Komisję Konkursową 100 Laureatów Konkursu, 

b) do 17 października 2018 r. wyniki Konkursu podane zostaną na stronie: 
www.konkurslisty.pl.  

6. W listopadzie 2018 r. odbędzie się Uroczystość umieszczenia Kapsuły na Wawelu połączona z 
wręczeniem nagród Laureatom Konkursu. O dokładnej dacie Uroczystości Szkoły Laureatów 
Konkursu zostaną poinformowane nie później niż 10 dni przed Uroczystością.   

 
§ 7 Zasady Etapu Szkolnego  

 
1. Współorganizatorami Etapu Szkolnego są Dyrektorzy Szkół, których uczniowie biorą udział w 

Konkursie. 
2. Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, w skład której wchodzi co najmniej 

trzech Członków, w tym Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej oraz nauczyciel języka 
polskiego. 

3. W celu zgłoszenia udziału Szkoły w Konkursie Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej 
przesyła do 26 września 2018 r. na adres  e–mail zgloszenia@konkurslisty,pl zgłoszenie Szkoły 
do udziału w Konkursie według Załącznika nr 1 do Regulaminu – Zgłoszenie Szkoły do 
Konkursu. 

4. Do 28 września 2018 r.  Organizator przesyła na adres Szkoły Okolicznościowy Papier Listowy 
wg liczby zgodnej ze Zgłoszeniem. 

5. Po otrzymaniu Okolicznościowego Papieru Listowego Przewodniczący Szkolnej Komisji 
Konkursowej zobowiązany jest do: 
a) przeprowadzenia na terenie Szkoły Etapu Szkolnego Konkursu, 
b) zorganizowania prac Szkolnej Komisji Konkursowej, której zadaniem jest wybranie 5 Listów 

najlepszych Uczestników Konkursu. 
6. Przy wyborze 5 Listów najlepszych Uczestników Konkursu Szkolna Komisja Konkursowa bierze 

pod uwagę następujące kryteria: 
a) poprawność ortograficzną, stylistyczną i interpunkcyjną, 
b) zachowanie wymagań wypowiedzi epistolograficznej, 
c) logiczne powiązanie całości wypowiedzi, 
d) poziom literacki Listu (bogactwo zastosowanych środków stylistycznych), 
e) oryginalność formułowania myśli. 

mailto:zgloszenia@konkurslisty.pl
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7. Szkolna Komisja Konkursowa sporządza i podpisuje Protokół wg Załącznika nr 4 – Protokół 
Szkolnej Komisji Konkursowej. 

8. Każdy Członek Szkolnej Komisji Konkursowej zobowiązany jest do wyrażenia zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem Konkursu 
wg Załącznika nr 5 do Regulaminu – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

9. Do 8 października 2018 r. Szkolna Komisja Konkursowa dostarcza na adres Podmiotu 
Wykonawczego: 
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o.  
ul. Fabryczna 19 
53 – 609 Wrocław 
Z dopiskiem „Listy do przyszłości” 
a) 5 Listów najlepszych Uczestników Konkursu wraz z odpowiadającymi im Załącznikami 

(Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3)  
b) Protokół (Załącznik nr 4)  
c) Zgody wszystkich Członków Szkolnej Komisji konkursowej wg Załącznika nr 5 – Zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych.  
10. Organizator nie zwraca dokumentów przekazanych przez Szkolną Komisję Konkursową, za 

wyjątkiem opisanych w § 6 ust. 4 b). 
 

§ 8 Zasady Etapu Międzyszkolnego 
 

1. W Etapie Międzyszkolnym biorą udział Uczestnicy Konkursu, których Listy spełniają kryteria 
opisane w Regulaminie. 

2. Uczestnicy Konkursu, których Listy wezmą udział w Etapie Międzyszkolnym, ocenione będą 
przez Międzyszkolną Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. 

3. Międzyszkolna Komisja Konkursowa składała się będzie z co najmniej 4 Członków, w tym 
Przewodniczącego Międzyszkolnej Komisji Konkursowej oraz nauczyciela języka polskiego. 

4. Każdy Członek Międzyszkolnej Komisji Konkursowej zobowiązany jest do wyrażenia zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem Konkursu 
wg Załącznika nr 5 do Regulaminu – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Zadaniem Międzyszkolnej Komisji Konkursowej będzie wyłonienie 200 Listów najlepszych 
Uczestników Konkursu  

6. Międzyszkolna Komisja Konkursowa do 12 października 2018 r. wyłoni 200 Listów najlepszych 
Uczestników Konkursu biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
a) poprawność ortograficzną, stylistyczną i interpunkcyjną, 
b) zachowanie wymagań wypowiedzi epistolograficznej, 
c) logiczne powiązanie całości wypowiedzi, 
d) poziom literacki Listu (bogactwo zastosowanych środków stylistycznych), 
e) oryginalność formułowania myśli. 

7. Międzyszkolna Komisja Konkursowa sporządza i podpisuje Protokół wg Załącznika nr 6 do 
Regulaminu - Protokół Międzyszkolnej Komisji Konkursowej. 

 
§ 9 Zasady Etapu Finałowego 

 
1. W Etapie Finałowym bierze udział 200 Listów najlepszych Uczestników Konkursu wybranych 

przez Międzyszkolną Komisję Konkursową. 
2. Listy, które wezmą udział w Etapie Finałowym, ocenione będą przez Jury Konkursu powołane 

przez Organizatora.  
3. Jury Konkursu składała się będzie z co najmniej 5 osób, w tym Przewodniczącego Jury 

Konkursowego, przedstawiciela Zamku Królewskiego na Wawelu, przedstawiciela 
Organizatora, autorytetu w dziedzinie języka polskiego. 

4. Każdy Członek Jury Konkursu zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich 
danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem Konkursu wg Załącznika nr 5 
do Regulaminu – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Zadaniem Jury Konkursu będzie wyłonienie 100 Laureatów Konkursu, których Listy znajdą się 
Kapsule.  
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6. Jury Konkursu wyłoni do 16 października 2018 r. 100 Listów Laureatów Konkursu, biorąc pod 
uwagę następujące kryteria: 
a) poprawność ortograficzną, stylistyczną i interpunkcyjną, 
b) zachowanie wymagań wypowiedzi epistolograficznej, 
c) logiczne powiązanie całości wypowiedzi, 
d) poziom literacki Listu (bogactwo zastosowanych środków stylistycznych), 
e) oryginalność formułowania myśli. 

7. Jury Konkursu sporządza i podpisuje Protokół wg Załącznika nr 7 do Regulaminu – Protokół 
Jury Konkursu. 

8. Wyniki Konkursu – imiona i nazwiska Laureatów Konkursu oraz nazwy ich Szkół – podane 
zostaną do 17 października 2018 r. na stronie: www.konkurslisty.pl.  

 
§ 10 Nagrody 

 
1. W Konkursie przewidziano 100 Nagród, a także okolicznościowy Dyplom oraz Podziękowanie 

dla Dyrekcji Szkoły Laureata Konkursu. 
2. Każdy z Laureatów Konkursu otrzyma: 

a) jedną z trzech nagród rzeczowych o wartości 250,00 zł wybraną przez opiekuna Laureata 
Konkursu na oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, 

b) okolicznościowy Dyplom. 
3. Dodatkowo, Laureat Konkursu oraz jego opiekun, który weźmie udział w Uroczystości, wezmą 

udział w darmowym zwiedzaniu wybranych wystaw Zamku Królewskiego na Wawelu w dniu 
Uroczystości (pod warunkiem potwierdzeniu przybycia). 

4. Nagrody Laureatom Konkursu wręczone zostaną podczas Uroczystości, która odbędzie się w 
listopadzie 2018 r. na Wawelu. 

5. O dokładnej dacie Uroczystości Szkoły Laureatów Konkursu zostaną poinformowane nie 
później niż 10 dni przed Uroczystością . 

6. Do Laureatów Konkursu, którzy nie wezmą udziału w Uroczystości, Nagrody, o których mowa 
w ust. 2, wysłane zostaną na adres Szkoły nie później niż 10 dni od daty Uroczystości.  

7. Laureatom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z 
Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się̨ przyznanej mu 
Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna nagroda. 
Nagroda nie podlega wymianie. W przypadku zrzeczenia się̨ Nagrody, przepada ona bez prawa 
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń́ od Organizatora.  

 
§  11 Reklamacje 

 
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu muszą być składane 

wyłącznie przez Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej w formie mailowej na adres 
zgloszenia@konkurslisty.pl z tytułem: „Reklamacja – Konkurs” przez cały czas trwania 
Konkursu oraz przez 7 dni od ogłoszenia wyników.  

2. Ewentualne reklamacje Uczestnicy Konkursu są zobowiązani zgłaszać wyłącznie do 
Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej. 

3. Reklamacje wpływające po powyższych terminach albo niezgodnie z zasadami opisanymi w 
ust. 1 i 2, nie będą rozpatrywane.  

4. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora lub osobę do tego 
powołaną niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania 
reklamacji. 

5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, 
drogą e – mail lub telefonicznie (pod adresem lub numerem telefonu wskazanym w reklamacji), 
najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 

6. Decyzje w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. 
 
 
 
 

http://www.konkurslisty.pl/
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§ 12 Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Organizatora. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa, w 
szczególności zaś przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, w tym jej zakończenia, w 
każdym terminie, bez podania przyczyny. 

4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich wykładnia 
i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 

5. W przypadku stwierdzenia nadużyć́ ze strony Uczestnika Konkursu, w tym w szczególności 
złamania przez Uczestnika Konkursu zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie 
wykluczyć́ danego Uczestnika z Konkursu. 

6. Organizator nie ponosi – poza uregulowaną bezpośrednio w przepisach prawa –
odpowiedzialności względem osób, które korzystają z Nagrody, a jedynie wobec Laureatów 
Konkursu. 

7. W ramach niniejszego Konkursu posiłkowo stosuje się zapisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.1509 tj. z dnia 2018.08.08.), a wartość 
Nagrody korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68) w/w ustawy.  

8. W ramach Konkursu stosuje się zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 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) – dalej: 
„Rozporządzenie”. Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w Punktach Obsługi Klienta 
oraz na stronie www.tauron.pl/rodo.  

 
§ 13 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

 
1. Administratorem danych  osobowych Uczestników jest Organizator. TAURON Sprzedaż sp. z 

o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Łagiewnicka 60, 30 – 417 Kraków, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 
0000270491, NIP: 6762337735, REGON: 120378027, wysokość kapitału zakładowego: 
479.029.800,00 zł. 

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na 
adres e – mail: ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż sp. z 
o.o., ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice. 

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
Rozporządzenia, tj. na podstawie Państwa zgody. 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych: imię, nazwisko  
stanowi warunek udziału w Konkursie. Natomiast podanie adresu korespondencyjnego Szkoły 
Laureata Konkursu warunek otrzymania nagrody przez Laureatów Konkursu. 

5. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe: 

• w celu udziału w Konkursie,  

• w celu wyłonienia Laureatów Konkursu, 

• w celu przekazania Nagród i Dyplomów, 

• ogłoszenia wyników Konkursu, 

• w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. 
6. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o 

których mowa powyżej, tj.:  od 10 września do 30 grudnia 2018 r.  
7. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem 
zgody), jednakże wiąże się to z rezygnacją z udziału w Konkursie. Zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób:  

• pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice, 

http://www.tauron.pl/rodo
mailto:ts.iod@tauron.pl
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• mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl.  
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 
8.8.1 Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas 

potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo 
do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o 
których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.  

8.8.2 Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy 
niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również 
Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe. 

8.8.3 Prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia 
zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa 
dane osobowe. Pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek: 

• Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji  celów dla których zostały 
zebrane lub są przetwarzane, 

• sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy  
uzasadnionych prawnie, nadrzędnych  podstaw ich  przetwarzania, 

• przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, 

• musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na 
nas obowiązku, 

• osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie 
ma innej podstawy prawnej przetwarzania.  

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art. 
17 ust. 3 Rozporządzenia. 

8.8.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo 
żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących 
przypadkach: 

• jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które 
przetwarzamy, 

• jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się 
Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, 

• jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale 
są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń, 

• jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych 
osobowych.  

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art. 18 ust. 2 
Rozporządzania.   

8.8.5. Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane 
osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu 
administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli 
przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy 
bezpośrednio od Państwa, jak i dane wynikające z Państwa zachowania. Przeniesiemy 
wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:  

• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w 
formie papierowej, 

• dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 
9. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej 

informacji – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:  

• pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40 – 389 
Katowice, 

• mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl.  
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi 
co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 
miesiąca od dnia otrzymania żądania. 

mailto:daneosobowe.wnioski@tauron.pl
mailto:daneosobowe.wnioski@tauron.pl
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10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że 
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

11. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: 
a) inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu: 

• TAURON Polska Energia S.A., 

• podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, 
b) podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu: 

• Podmiot Wykonawczy, Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. 

• TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., 

• podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, 

• podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi 
Klienta, 

• podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, 
podatkową, rachunkową, 

• podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, 
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych 
osobowych. 

 
 
Załączniki do Regulaminu: 
Załącznik nr 1 – Zgłoszenie Szkoły do Konkursu 
Załącznik nr 2 – Zgoda na uczestnictwo w Konkursie 
Załącznik nr 3 – Oświadczanie o przeniesieniu praw autorskich do Listu 
Załącznik nr 4 – Protokół Szkolnej Komisji konkursowej 
Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Załącznik nr 6 – Protokół Międzyszkolnej Komisji Konkursowej 
Załącznik nr 7  - Protokół Jury Konkursu 


