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Regulamin konkursu plastycznego dla szkół podstawowych 

pt. „Olimpijskie Stulecie”  
organizowany w ramach Stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego 1919-2019  

  
 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 
1. Organizatorem konkursu „Olimpijskie Stulecie”” (“Konkurs”) jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą 

w Warszawie 01-531, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000057907, NIP: 5260006545 ("Organizator"). 

2. Ambasadorami konkursu są Anita Włodarczyk i Zbigniew Bródka. 
 

II. CELE KONKURSU  
1. Upowszechnianie wiedzy o historii Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
2. Upowszechnienie wiedzy o historii letnich i zimowych igrzysk olimpijskich. 
3. Promowanie zasad fair play i idei olimpijskiej.  
4. Promowanie aktywności sportowej i artystycznej w środowisku szkolnym.  
 
III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE  
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych („Uczestnicy”).  
2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: uczniowie klas IV-VI i uczniowie klas VII-VIII. 
3. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:  

a) samodzielne wykonanie przez Uczestnika, pod opieką nauczyciela („Opiekun Projektu”), pracy 
plastycznej, szczegółowo określonej w Rozdziale IV Regulaminu („Praca”), 

b) złożenie Pracy w szkole podstawowej, do której uczęszcza Uczestnik („Szkoła”), w terminie ustalonym 
przez Szkołę, 

c) szkoła w drodze wewnętrznego konkursu wybierze i dostarczy na adres Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego do 5 (pięciu) najlepszych Prac z każdej kategorii,  

d) wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych, przez Opiekuna 
Projektu, Uczestnika i jego rodzica lub opiekuna prawnego („Opiekun”) zgodnie z oświadczeniem 
zawartym w Załączniku nr 1 do Regulaminu („Karta Zgłoszenia”).   

4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  
 
IV. PRACA KONKURSOWA  
1. Praca powinna być opisana poprzez podanie: tytułu, imienia i nazwiska Uczestnika, numeru klasy, nazwy 

szkoły i jej siedziby. 
2. Praca powinna spełniać poniższe warunki:  

a) musi być inspirowana artykułem zamieszczonym w magazynie edukacyjnym PKOl „Olimpionik” nr 2 (23) 
2018 „TOP 100. Olimpijska Kronika Wydarzeń” (Załącznik nr 2 do Regulaminu), 

b) musi być samodzielnie wykonana przez Uczestnika, 
c) Praca ma zostać wykonana na papierze w formacie B3 (50x35,3) w dowolnej technice (rysunek, 

malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż itp.) za wyjątkiem grafiki komputerowej,  
d) do Pracy musi zostać dołączona „Karta Zgłoszenia”.  

3. Opiekun Projektu dba, by Praca spełniała powyższe wymogi. 
 

V. PRZEBIEG KONKURSU  
Konkurs będzie przebiegał według następującego harmonogramu:  
1. Konkurs i Regulamin zostają ogłoszone w dniu 25 lutego 2019 r. na stronie www.olimpijski.pl.  
2. Uczestnicy składają Prace w Szkołach, w ustalonych przez nie terminach. 
3. Szkoły dokonają wyboru do 5 (pięciu) najlepszych Prac w każdej kategorii uwzględniając cele Konkursu 

i wymogi dotyczące wykonania Prac określone w Rozdziałach II i IV Regulaminu. 
4. Szkoły powinny przesłać wybrane Prace przesyłką poleconą lub dostarczyć w inny sposób, z dopiskiem 

Konkurs „Olimpijskie Stulecie”, na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 
Warszawa, do dnia 3 czerwca 2019 r. 

5. Do 16 sierpnia 2019 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, składającej się z przedstawicieli 
Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl oraz ekspertów zaproszonych przez Organizatora.  

http://www.olimpijski.pl/
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6. Wyniki Konkursu oraz termin uroczystości wręczenia nagród zostaną ogłoszone w dniu 2 września 2019 r. 
na stronie www.olimpijski.pl.  
 

VI. KRYTERIA OCENY PRAC I ZASADY PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ 
1. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych Prac biorąc pod uwagę:  

a) związek Pracy z artykułem „TOP 100. Olimpijska Kronika Wydarzeń” i celami Konkursu, 

b) kompozycję Pracy,  

c) oryginalny pomysł i walory artystyczne, 
d) jasność przekazu.  

2. Komisja Konkursowa weryfikuje czy nadesłane Prace spełniają warunki określone w Regulaminie, w tym 
w Rozdziale III i IV Regulaminu. 

3. Prace, które naruszają postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa nie będą brane 
pod uwagę przez Komisję Konkursową. 

4. Komisja Konkursowa dopuści do Konkursu najwyżej 2 (dwie) prace z każdej kategorii z jednej Szkoły.  
5. Komisja Konkursowa wybierze zwycięskie Prace zgodnie z Rozdziałem VII.1 Regulaminu („Zwycięskie 

Prace”). Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.  
6. Wynik Konkursu w żadnej mierze nie zależy od przypadku.  
 
VII. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY  
1. Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych Prac: 

a) 5 (pięć) najlepszych Prac w kategorii uczniów klas IV-VI,  
b) 5 (pięć) najlepszych Prac w kategorii uczniów klas VII-VIII,  
c) Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.    

2. Uczestnicy będący autorami Zwycięskich Prac („Zwycięzcy”) otrzymają równorzędne nagrody rzeczowe.  
3. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II 

w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 („Centrum Olimpijskie”). Zwycięzca odbierający nagrodę i jego 
Opiekun Projektu są obowiązani podpisać potwierdzenie odbioru nagrody. 

4. Zwycięzcy, którzy nie wzięli udziału w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień otrzymają nagrody 
za pośrednictwem swojej Szkoły. W takim przypadku Zwycięzca i jego Opiekun Projektu są obowiązani 
podpisać i odesłać do Organizatora potwierdzenie odbioru nagrody przez Uczestnika. 

5. Zwycięskie Prace, Prace wyróżnione i Prace dodatkowo wybrane przez Komisję Konkursową, według 
kryteriów określonych w Rozdziale VI Regulaminu, zostaną zaprezentowane na wystawie w Galerii 
Północnej Centrum Olimpijskiego w terminie 25 września 2019 r. – 9 października 2019 r.  
 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, Opiekunów i Opiekunów Projektów jako administrator 
danych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych 
będących częścią Karty Zgłoszeniowej stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 
IX. PRAWA AUTORSKIE, WIZERUNEK  
1. Uczestnik oraz jego Opiekun oświadczają, że Uczestnikowi przysługują pełne prawa do Pracy, 

w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych, oraz że prawa te nie są ograniczone w żaden 
sposób, zaś Uczestnik jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami w zakresie wskazanym w 
Regulaminie. 

2. Uczestnik oraz jego Opiekun udzielają Organizatorowi nieodpłatnie licencji, bez ograniczeń terytorialnych, 
na czas oznaczony 5 lat, po tym czasie licencja zostaje przekształcona w licencję na czas nieoznaczony, przy 
czym okres jej wypowiedzenia wynosi 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożone zostało 
oświadczenie o wypowiedzeniu. Licencja zostaje udzielona na wykorzystanie Pracy, w całości lub w 
częściach, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili ogłoszenia Konkursu, a w szczególności tych 
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339) wraz prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do 
opracowania Pracy. 

3. Uczestnik oraz jego Opiekun zobowiązują się do niewykonywania w stosunku do Organizatora autorskich 
praw osobistych odnoszących się do Pracy, w tym zobowiązują się do nieingerowania w sposób 
wykorzystywania Pracy przez Organizatora, który będzie mógł wykorzystywać Pracę w całości, jak również 
w części w postaci dowolnych elementów.  

4. Uczestnik i jego Opiekun mogą wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika 
utrwalonego podczas wręczania nagród, w tym jego rozpowszechnianie na stronie internetowej 

http://www.olimpijski.pl/
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Organizatora i w publikacjach Organizatora. Stosowne oświadczenie zostało zawarte w Karcie 
Zgłoszeniowej. 

 
XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania Prac do popularyzacji idei olimpijskiej. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu.  
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem na 
stronie internetowej Organizatora www.olimpijski.pl.  

4. Załączniki stanowią integralna część Regulaminu.  
5. Kontakt: osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu jest Magdalena Garlej , tel. 22 56 03 745, 

kom. 500 026 905, e-mail: mgarlej@pkol.pl 
 
Załączniki:  
1. Karta Zgłoszeniowa  

2. Artykuł „TOP 100. Olimpijska kronika wydarzeń” 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
uczestnictwa w konkursie „Olimpijskie Stulecie” 

 
*DANE SZKOŁY 

nazwa  
 

adres z kodem pocztowym  
 

telefon  
 

email 
 

 

imię i nazwisko nauczyciela (Opiekuna 
Projektu) 
(przesyłając Kartę Zgłoszeniową 
Opiekun Projektu wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych 
obejmujących imię i nazwisko, dane 
kontaktowe, wizerunek, przez Polski 
Komitet Olimpijski z siedzibą 
w Warszawie w związku z obsługą 
zgłoszenia; Opiekun Projektu ma prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie poprzez przesłanie 
stosownego oświadczenia na e-mail: 
pkol@pkol.pl lub na adres: Polski 
Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże 
Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa; cofnięcie 
zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem) 

 

 
 
Administratorem danych osobowych Opiekuna Projektu jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie 
(„PKOl” lub „My”). Nasze dane kontaktowe: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 
Warszawa, e-mail: pkol@pkol.pl, numer telefonu: +48 (22) 560 37 00. Dane osobowe będą wykorzystywane 
w celu związanym z przeprowadzeniem i koordynacją Konkursu, ogłoszeniem wyników Konkursu, przyznaniem 
nagród i wyróżnień oraz organizacją wystawy Prac – podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda na 
przetwarzanie danych wyrażona poprzez przesłanie Karty Zgłoszeniowej. Dane osobowe będą przekazywane 
następującym podmiotom: podmiotom zapewniającym działanie, utrzymanie i serwis systemów oraz rozwiązań 
IT stosowanych przez PKOl, podmiotom świadczącym usługi księgowe, promocji, wydawnicze, usługi 
archiwizacji lub niszczenia dokumentów. Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych i 
uzyskania ich kopii, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przenoszenia danych 
oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na e-mail: pkol@pkol.pl 
lub na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą 
wykorzystywane do momentu zakończenia Konkursu. Wszystkie dane podają Państwo dobrowolnie. Dane nie 
będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji mogących mieć wpływ na Państwa 
sytuację prawną lub w inny sposób istotnie na Państwa wpływających. 
 
 
Data  _____________________                     Podpis Opiekuna Projektu   ________________________________ 
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*DANE UCZESTNIKA  

imię i nazwisko 
 

 

klasa 
 

 

tytuł Pracy 
 
 

 

 
ZGODY OPIEKUNA 

 
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Olimpijskie Stulecie”, akceptuję 

postanowienia Regulaminu i wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych Uczestnika przez Polski 

Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa w celu 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przyznania nagród 

i wyróżnień (o ile Uczestnik okaże się zwycięzcą) oraz organizacji pokonkursowej wystawy Prac. 

Opiekun ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego 

oświadczenia na e-mail: pkol@pkol.pl lub na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 

4, 01-531 Warszawa; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w postaci jego imienia, nazwiska, 

wizerunku i głosu przez Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 

01-531 Warszawa w celu związanym z relacjonowaniem przebiegu uroczystości wręczenia nagród 

i wyróżnień na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych oraz w 

publikacjach Organizatora. 

Opiekun ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego 

oświadczenia na e-mail: pkol@pkol.pl lub na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 

4, 01-531 Warszawa; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas 

wręczania nagród i wyróżnień, w tym jego rozpowszechnianie na stronie internetowej Organizatora 

i w mediach społecznościowych, oraz w publikacjach Organizatora, w celu informowania 

o przeprowadzonym Konkursie i jego zwycięzcach. Zgoda jest udzielana nieodpłatnie. 

*proszę wypełnić drukowanymi literami 

 

Data __________________________                            Podpis Opiekuna     ________________________________ 
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Pieczątka szkoły 
 

 
1) Kto jest administratorem danych osobowych i jak można się z nami skontaktować? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa („PKOl” lub „my”). 
Można skontaktować się z nami poprzez następujący e-mail: pkol@pkol.pl lub listownie na adres wskazany 
w niniejszym punkcie. 

 
2) W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe? 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach: 
a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, kontaktu z Opiekunem Projektu w sprawach Prac, 

ogłoszenia wyników Konkursu, przyznania nagród i wyróżnień (o ile Uczestnik okaże się zwycięzcą) oraz 
organizacji wystawy pokonkursowej Prac – podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez przystąpienie do Konkursu lub złożenie stosownego 
oświadczenia (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)); 

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

c) realizacji obowiązków dotyczących wykonywania celów statutowych PKOl związanych z popularyzacją 
idei olimpijskiej i edukacji olimpijskiej oraz propagowania zachowań fair play - podstawą prawną 
przetwarzania będzie niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PKOl polegającego 
na wykonywaniu zadań statutowych PKOl związanych z popularyzacją idei olimpijskiej i edukacji 
olimpijskiej oraz propagowaniem zachowań fair play (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania 
danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez 
nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

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

Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej? 
Przekazujemy dane osobowe Uczestnika następującym podmiotom: podmiotom zapewniającym działanie, 
utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez PKOl, podmiotom świadczącym usługi 
księgowe, promocji, wydawnicze, usługi archiwizacji lub niszczenia dokumentów. 
 
Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
lub do organizacji międzynarodowej. 

 
4) Przez jaki okres przechowujemy dane osobowe? 

Dane osobowe będą przez nas wykorzystywane do momentu zakończenia Konkursu lub do momentu 
dostarczenia nagrody i wyróznienia oraz przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu PKOl, 
jednakże nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu. Dane niezbędne 
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PKOl będą przechowywane przez okres wynikający z 
obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane będą przez nas przechowywane do upływu okresu 
przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z Konkursem, chyba że przechowywanie danych będzie 
konieczne dłużej dla wykorzystywania (w tym rozpowszechniania) wizerunku laureata Konkursu w związku 
z promocją idei olimpijskiej i edukacji olimpijskiej oraz propagowaniem zachowań fair play – w takim 
wypadku usunięcie nastąpi niezwłocznie po wniesieniu przez Państwa skutecznego sprzeciwu lub wycofaniu 
przez Państwa zgody. 

 
5) Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwu przysługują? 

Przysługuje Państwu szereg praw, o których mowa poniżej.  
 
W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do 
kontaktu z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej). 
 
Przysługują Państwu następujące prawa: 



Strona 7 z 7 
 

 
Sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych 
z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. 
 
Prawo dostępu do danych 
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym 
czy PKOl przetwarza dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez PKOl, celach przetwarzania 
danych czy kategoriach odbiorców danych. 
 
Prawo do żądania sprostowania danych 
Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych lub uzupełnienia danych 
niekompletnych. 
 
Prawo żądania usunięcia danych 
Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych. 
 
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 
Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. 
 
Prawo do żądania przeniesienia danych  
Mają Państwo prawo do żądania przeniesienia Państwa danych, w tym prawo do otrzymania od PKOl 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do 
odczytu na komputerze) danych osobowych dotyczących Państwa, które nam Państwo dostarczyli, oraz 
prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony PKOl oraz 
prawo do żądania, by dane osobowe dotyczące Państwa zostały przesłane przez PKOl bezpośrednio innemu 
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzą 
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO. 

 
6) Czy możliwe jest cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych? 

W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo 
do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na e-mail: 
pkol@pkol.pl lub na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.  
 
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

 
7) Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne? 

Podanie danych w formularzu jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, zaś ich niepodanie będzie 
skutkowało niemożliwością uczestnictwa w Konkursie. 
 
Podanie danych w formularzu wraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie 
danych osobowych Uczestnika Konkursu jest niezbędne w celu ogłoszenia Zwycięzców, przyznania nagród 
i wyróżnień oraz wykorzystania ich wizerunku, zaś ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością 
realizacji wskazanych wyżej działań w Konkursie. 

 
8) Czy Uczestnik będzie podlegał zautomatyzowanemu przetwarzaniu? 

Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w 
tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na 
niego wpływały. 

 
 
 
 

Podpis Opiekuna  _________________________              Podpis Uczestnika  _________________________                                         

 


