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REGULAMIN  

Konkursu „Wizjoner oświaty”  

 

§ 1. Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia konkursu 

„Wizjoner oświaty” zwanego dalej „Konkursem”. 
2. Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrodę w Konkursie „Wizjoner oświaty”   w 

rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest spółka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP: 

5272605292, REGON: 141911531, kapitał zakładowy 40.736.880,00 zł (wpłacony w całości), numer 

rejestrowy BDO: 000114836, numer telefonu  [+48 801 220 555]  (opłata za połączenie z ww. 
numerem telefonu zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego 

korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), adres e-mail [orke@orke.pl], 
będące organem założycielskim Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych („ORKE”), 

wpisanego do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli woj. mazowieckiego 

pod nr. 106, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa (zwana dalej 
„Organizatorem”). 

3. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięskich Uczestników, którzy wyróżniają się strategicznym 
myśleniem o lokalnej oświacie, oraz funkcjonowaniem całego lokalnego systemu szkolnego i 

konsekwentnie go udoskonalają, ze szczególną dbałością o rozwój kompetencji edukacji 

przyszłości i przyznanie im tytułu „Wizjonera oświaty”. 

4. Konkurs objęty jest patronatem merytorycznym korporacji samorządowych. 

5. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium. 

6. W przypadku, gdy liczba Uczestnictwa w konkursie nie przekroczy 15 Uczestników, Organizator 

zastrzega sobie, iż Konkurs nie zostanie uruchomiony.  

 

§ 2. Okres Trwania Konkursu  

 
1. Konkurs trwa od godziny 9:00 od 2 listopada 2021 roku do godz. 18:00 31 sierpnia 2022 roku 

(„Okres Trwania Konkursu”). 

2. Konkurs jest trzyetapowy: 

a) I etap (od 2 listopada 2021 roku 31 grudnia 2021 roku) – okres nadsyłania formularzy 

zgłoszeniowych 
b) II etap (od 1 stycznia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku) – nadesłanie materiału (prezentacja 

PowerPoint max 15 slajdów, film max 6 min.) będącego opisem dobrej praktyki realizacji przez 
Uczestnika działań zaplanowanych w Harmonogramie działań rozwojowych („Prezentacja”) 

c) III etap (1 sierpnia 2022 roku – 31 sierpnia 2022 roku - ocena nadesłanych materiałów, wybór 

najlepszych Prezentacji nagrodzonych Uczestników.  
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§ 3. Uczestnicy 

 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być jednostka samorządu 
terytorialnego z terenu Polski: gmina, miasto, powiat. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału samorządy, w których zatrudnione są najbliżsi członkowie 
rodzin osób, które są pracownikami Organizatora, tj. ich zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzice 

małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające z osobami, o których mowa w niniejszym ustępie, w 

stosunku przysposobienia lub we wspólnym pożyciu. 
 

 
§ 4. Kategorie Konkursu i zasady   

 
1. Konkurs „Wizjoner oświaty” przeprowadzany jest w dwunastu kategoriach.  

2. O zakwalifikowaniu do danej, kategorii decyduje wybór obszaru do rozwoju lokalnej oświaty, w 
którym Uczestnik podejmuje działania rozwojowe.  

3. Kategorie konkursu:    

a) Opracowanie wizji rozwoju lokalnego systemu oświaty 

b) Wdrożenie monitorowania jakości usług edukacyjnych 

c) Wdrożenie wybranego modelu zarządzania oświatą na poziomie organu prowadzącego 

d) Wdrożenie efektywnej metody planowania budżetowego 

e) Zwiększenie udziału interesariuszy w szczególności mieszkańców w realizacji i ocenie usług 

edukacyjnych  

f) Zaangażowanie rodziców w planowanie, realizację i ocenę usług edukacyjnych 

g) Wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie przywództwa edukacyjnego ze szczególnym 

uwzględnieniem roli dyrektorów placówek i ich relacji z organem prowadzącym 

h) Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania szkół 

ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych  

i) Wdrożenie zintegrowanych lub innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji doradztwa 

zawodowego dla uczniów 

j) Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań organizacji wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych z wykorzystaniem założeń edukacji włączającej  

k) Wdrożenie systemowych rozwiązań wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych 

l) Wdrożenie efektywnych zasad gospodarowania zasobami materialnymi systemu oświaty, w 

tym szczególnie wykorzystanie bazy informatycznej w celu wspierania kształtowania 

kompetencji przyszłości  

4. Uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko w jednej kategorii ubiegając się o tytuł „Wizjoner 
oświaty”.  

 

§ 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi spełnić wszystkie poniższe warunki łącznie: 

 
1. Najpóźniej do 31 grudnia 2021 roku zgłosić swój udział w Konkursie poprzez przesłanie 

wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego (skan podpisanego dokumentu) na adres  
jst@orke.pl wpisując w temacie wiadomości email tytuł „Wizjoner oświaty („Formularz 

zgłoszeniowy”), zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, w którym 
Uczestnik: 

a. wyrazi zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie (poprzez 

zaznaczenie Uczestnika właściwego checkboxa umieszczonego w treści Formularza 
zgłoszeniowego), 
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b. dokona potwierdzenia zapoznania się z zasadami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w 

Regulaminie (poprzez zaznaczenie przez przedstawiciela Uczestnika właściwego 

checkboxa umieszczonego w treści Formularza Konkursowego), 
c. poda w Formularzu zgłoszeniowym następujące dane: 

• nazwa i adres Uczestnika - jednostki samorządu terytorialnego 

• NIP i REGON - jednostki samorządu terytorialnego 

• imię i nazwisko reprezentanta Uczestnika 

• telefon i adres e-mail Uczestnika do kontaktów 

• liczba szkół, dla których Uczestnik jest organem prowadzącym 

d. złoży wymagane podpisy 
2. Formularz zgłoszeniowy zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu można 

pobrać na stronie internetowej pod adresem www.orke.pl/konkurs-wizjoner-oswiaty oraz w 
siedzibie Organizatora. 

3. Po zakwalifikowaniu do udziału w konkursie samorząd jest zobowiązany:  

a) wziąć udział w diagnozie 12 obszarów doskonałości oświaty przeprowadzonej przez ORKE 
wypełniając elektroniczny arkusz diagnostyczny przekazany przez Organizatora na adres e-

mail Uczestnika; 
b) zawrzeć umowę z Organizatorem na opracowanie Harmonogramu Działań Rozwojowych, w 

którym zostaną zapisane planowane rezultaty; 

c) wskazać przynajmniej jeden z 12 obszarów doskonałości oświaty jako obszar do rozwoju i 
przygotować ze wsparciem ekspertów Organizatora Harmonogram Działań Rozwojowych 

(HDR) dla lokalnej oświaty; 
d) wdrożyć Harmonogram Działań Rozwojowych w wybranej kategorii. 

 

   

1. W ramach II etapu Konkursu, Uczestnik, który ubiega się o tytuł „Wizjonera oświaty” przesyła na 

adres jst@orke.pl materiał (prezentacja PowerPoint max 15 slajdów, film max 6 min.) będący 

opisem dobrej praktyki realizacji przez Uczestnika działań zaplanowanych w Harmonogramie 
działań rozwojowych z uwzględnieniem uzyskanych efektów. 

2. Przesyłając Prezentację stanowiącą utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, („Utwór”) Uczestnik oświadcza, że przysługują mu majątkowe 

prawa autorskie do w/w Utworów oraz, że przedstawione w w/w materiałach informacje są 
prawdziwe. Z chwilą przesłania Utworu Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na 

korzystanie z Utworu, w tym w zakresie przysługujących do niego majątkowych praw autorskich, a 
także w zakresie praw pokrewnych do wideogramu oraz ewentualnie artystycznego wykonania 

(jeżeli stworzenie Utworu wiązałoby się z powstaniem artystycznego wykonania) dla potrzeb 

publikacji zwycięskich Utworów w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora oraz 
na profilach prowadzonych przez Organizatora w portalach społecznościowych (w tym Facebook’u) 
na następujących  polach eksploatacji: 

a) zwielokrotnianie techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci komputera, w dowolnym 

formacie zapisu cyfrowego,  
b) publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w sieci Internet, Intranet).  
 

3. Jeżeli Utwór zawiera wizerunki osób fizycznych Uczestnik odpowiedzialny jest za uzyskanie zgody 
tych osób na nieodpłatne rozpowszechnienie wizerunku w celach i na zasadach określonych w 
Regulaminie oraz na przekazanie tych zgód Organizatorowi. 

4. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony. 

5. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechnienia Utworów.  

6. Autorzy zobowiązują się do niewykonywania praw osobistych związanych z Utworami. Organizator 

jest upoważniony do decydowania o sposobie oznaczenia Utworów, w tym do korzystania z nich z 
pominięciem wskazania danych Autorów. 

http://www.orke.pl/konkurs-wizjoner-oswiaty
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7. Organizator jest uprawniony do dokonywania dowolnych przeróbek Utworów, w szczególności 

łączenia ich z innymi utworami oraz materiałami niebędącymi utworami, włączania Utworów lub 

ich elementów do dowolnych materiałów, do eksploatacji Nagrań w dowolnie wybranych 
częściach. 

8. Z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie, oraz innych świadczeń i 

zobowiązań przewidzianych w tym paragrafie Uczestnikom, poza nagrodami wskazanymi w § 8 
Regulaminu, nie przysługuje wynagrodzenie. 

 

 

§ 7. Ocena Prezentacji i rozstrzygniecie Konkursu 
 

1. Organizator powoła Komisję konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele korporacji 

samorządowych odpowiedzialni za oświatę, eksperci Organizatora WSiP i ORKE oraz 

przedstawiciele mediów. 

2. W kategorii „Wizjoner oświaty” Komisja konkursowa, na podstawie przesłanych Prezentacji 

będących opisami dobrej praktyki realizacji przez Uczestników Harmonogramu Działań 

Rozwojowych dokonuje ich punktowej oceny pod kątem osiągnięcia rezultatów założonych w 

opracowanym Harmonogramie Działań Rozwojowych i kwalifikuje Uczestników, którym zostaje 

przyznany Tytuł „Wizjonera oświaty”. 

3. Dodatkowo Komisja konkursowa wyłania 10 Uczestników z najwyższą liczbą punktów. 

4. Dokonując powyższej oceny Komisja konkursowa bierze pod uwagę:  
a) Stopień uzyskania zaplanowanych efektów podejmowanych działań zdefiniowanych w 

Harmonogramie Działań Rozwojowych – max. 10 pkt. 

b) Innowacyjność (wdrożenie po raz pierwszy) podejmowanych działań na terenie Uczestnika - 
jednostki samorządu terytorialnego - max. 5 pkt. 

c) Stopień partycypacji społecznej w podejmowanych działaniach – max. 5 pkt.  
 

5. Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 
rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji konkursowej. Decyzje Komisji konkursowej są 

ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, co nie pozbawia Uczestnika uprawnień w zakresie 
dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wyniki 

Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu najdalej do dnia 30.09.2022 
roku.  

 

6. Najpóźniej na tydzień przed opublikowaniem wyników Konkursu Organizator skontaktuje się ze 
zwycięskimi Uczestnikami drogą telefoniczną lub emailową na adres podany jako adres do 

kontaktów w treści Formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 5 pkt. 2 Regulaminu, 
przekazując im informację o rozstrzygnięciu Konkursu oraz przyznaniu nagrody w Konkursie. 

 

7. Organizator zaprosi jednego przedstawiciela Uczestników na uroczystą Galę Inwestorów 
Samorządowych zorganizowaną przez Municipium S.A. podczas Samorządowego Forum Kapitału i 

Finansów w Katowicach w celu wręczenia przyznanych Tytułów. O terminie gali uczestnicy zostaną 
poinformowani drogą elektroniczną na adres email wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. 

 
§ 8. Nagrody 

 

1. Nagrodami w Konkursie dla Uczestników, którzy otrzymają tytuł „Wizjonera oświaty” są dyplomy 

„Wizjonera oświaty”. 

2. Nagrodami w Konkursie dla 10 Uczestników, którzy uzyskali najwyższą ocenę punktową oraz tytuł 

„Wizjonera oświaty” są:  
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− statuetka „Wizjonera oświaty”; 

− profesjonalne szkolenie ORKE dla kadry zarządczej w samorządzie prowadzone przez 

specjalistę od kreacji wizerunku Jednostki samorządu terytorialnego (miejsce i czas szkolenia 

określi wygrany Uczestnik). 

3. Dodatkową nagrodą dla Uczestników, którzy zrealizowali Harmonogram Działań Rozwojowych we 

współpracy z Organizatorem jest roczny dostęp do platformy szkoleniowej e-Akademia ORKE dla 

placówek oświatowych Uczestnika na rok szkolny 2022/2023 z pakietem szkoleń o wartości 2.900 

zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset 00/100) dla każdej placówki.  

4. Publikacja w ogólnopolskim medium informacji na temat Uczestnika i zrealizowanego projektu 

oraz na stronie Organizatora na stronie www.orke.pl. 

5. Wręczenie dyplomów, statuetek i nagród nastąpi do 31.10.2022 roku.  

6. Laureaci Konkursu mają prawo do publicznego informowania o nagrodach uzyskanych w 

Konkursie. 
 

 
§ 9. Dane osobowe 

 
1. Dane osobowe reprezentantów Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, tj. 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 

00-807 Warszawa, będącego jednocześnie ich administratorem, w celach związanych z realizacją 
Konkursu, w szczególności wydania nagród w Konkursie, w celu rozpatrzenia ewentualnych 

reklamacji. 
2. Pełna informacja na temat przetwarzania danych znajduje się w Formularzu Konkursowym. 

 

 

§ 10. Reklamacje 

 
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać począwszy od dnia rozpoczęcia 

Konkursu tj. od dnia 2 listopada 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku (w przypadku 

reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego), co w żaden 

sposób nie pozbawia osoby zgłaszającej reklamację ewentualnych uprawnień w zakresie 
dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. Wszelkie reklamacje związane z 

Konkursem, w tym jego realizacją, można zgłosić do Organizatora pisemnie lub osobiście (na 
adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 

00-807 Warszawa, w przypadku reklamacji zgłaszanych w formie pisemnej z dopiskiem: Konkurs 
„Wizjoner oświaty” i „Samorząd dbający o jakość edukacji” lub drogą mailową na adres e-mail: 

jst@orke.pl. 

2. Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną 
reklamację i powiadomi osobę zgłaszającą reklamację o jej rozstrzygnięciu pisemnie (w formie 

listu poleconego na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji) lub, odpowiednio, drogą 
mailową (w przypadku reklamacji przesłanych drogą mailową) na adres e-mail wskazany w 

reklamacji. 

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji nie pozbawia osoby wnoszącej reklamację 
ewentualnych uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa. 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

 
1. Informacje o Konkursie wraz z Regulaminem dostępne są na stronie internetowej pod adresem 

www.orke.pl/konkurs-wizjoner-oswiaty oraz w siedzibie Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty oczywistych omyłek pisarskich oraz wprowadzania 

zmian w Regulaminie, z tym, że dokonane zamiany nie będą naruszać praw już nabytych przez 

mailto:jst@orke.pl
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Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. Informacje o zmianach w Regulaminie 

zostaną zamieszczone na podanej wyżej stronie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 

nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu. 

4. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do 

zgłoszonej Pracy konkursowej, w tym także naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób 

trzecich. 

5. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania dokumentów zgłoszeniowych oraz 

Nagrań.  

6. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a 

jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Wizjoner oświaty” - Wzór Formularza 

zgłoszeniowego   

 

Formularz zgłoszeniowy  

w ramach Konkursu „Wizjoner oświaty”, którego organizatorem jest  spółka Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000595068, NIP: 5272605292, REGON: 141911531, kapitał zakładowy 40.736.880,00 zł 

(wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, , będąca organem założycielskim 
Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych („ORKE”), wpisanego do ewidencji niepublicznych 

placówek doskonalenia nauczycieli woj. mazowieckiego pod nr. 106, z siedzibą w Warszawie przy 
Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”, lub „WSiP”). 

 

 

I.  □ Wyrażam zgodę na udział jednostki samorządu terytorialnego, którą reprezentuję w 

Konkursie „Wizjoner oświaty”, na zasadach określonych w Regulaminie, 

   

II.  □ Potwierdzam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu „Wizjoner oświaty”. 

Mam świadomość, że zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu, przesyłając zgłoszenie 

udziału w Konkursie gwarantuję, że Uczestnikowi przysługują majątkowe prawa 

autorskie do prezentacji, a zawarte w niej informacje są prawdziwe oraz że 

Uczestnik uzyskał wymagane Regulaminem zezwolenia uczestników, których 

wizerunek został utrwalony w prezentacji w zakresie utrwalenia, zwielokrotnienia i 

rozpowszechnienia ich wizerunków i wypowiedzi/głosów w ramach prezentacji. 

Prezentacje nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają obowiązujących 

przepisów prawa oraz praw i dóbr osobistych osób trzecich.  

  

* Dane niezbędne do udziału danego Uczestnika w Konkursie. 

 

1.  Nazwa Jednostki Samorządu Terytorialnego 
(Uczestnika)* 

 

2.  Adres Jednostki Samorządu Terytorialnego*  

3.  NIP * Jednostki Samorządu Terytorialnego*  

4.  REGON* Jednostki Samorządu Terytorialnego*  

5.  Imię i nazwisko reprezentanta Uczestnika*  

6.  Adres e-mail reprezentanta Uczestnika do 
kontaktów* 

 

7.  Liczba szkół, dla których Uczestnik jest organem 
prowadzącym* 

 

8.  Numer telefonu reprezentanta Uczestnika do 
kontaktów* 

 

 
                                 

……………………………………………………………… 

data i czytelny podpis zgłaszającego 

(Wójt, Burmistrz, Prezydent lub Starosta) 
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Dane osobowe reprezentantów Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, tj. Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, będącego jednoczenie ich 
administratorem w rozumieniu 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) (dalej zwanego „RODO”). 
 
Kontakt – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą 
operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych), lub pisemnie na adres siedziby administratora (Organizator). 
Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

 
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
1. realizacja Konkursu, w tym rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, kontakt i przyznanie i wydanie nagród w Konkursie, 

co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem w związku z przystąpieniem jednostki samorządu terytorialnego 
(Uczestnika) do Konkursu, poprzez wypełnienie powyższego formularza przez przedstawiciela ww. Uczestnika; 

2. obrona roszczeń związanych z udziałem w Konkursie - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora 
jest konieczność ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją Konkursu. 
 

Dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z realizacją Konkursu lub wygaśnięcia 
obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i rozliczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 
Odbiorcy danych 
1. pracownicy i współpracownicy administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych; 
2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora i wyłącznie na podstawie umowy powierzenia 

danych oraz ich upoważnieni pracownicy, m.in. w zakresie usług IT, usług doradczych, usług księgowych;  
 

Dobrowolność podania danych 
Podanie danych w Formularzu Konkursowym, jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie danych, o których mowa w pkt 
1-5 tabeli zawartej w Formularzu Konkursowym oraz złożenie podpisu pod Formularzem Konkursowym jest niezbędne do 
wzięcia przez danego Uczestnika udziału w Konkursie oraz ewentualnie uzyskania nagrody w Konkursie.  

 
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.  
Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec administratora (Organizatora) z następujących praw: 
 
a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w 

przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO), 
b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO 

(Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich 
prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w 
sytuacji, gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby 
dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres 
przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń), 

c) prawa do żądania usunięcia jej danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), jednak w 
tym przypadku administrator (Organizator) zrealizuje to prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będzie zobligowany przepisami 
prawa do dalszego przetwarzania danych; 

d) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych (zgodnie z art. 21 RODO). W przypadku wniesienia ww. sprzeciwu administratorowi (WSiP) nie wolno 
będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że administrator (WSiP) wykaże istnienie ważnych prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, 
lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

 
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez administratora 
(Organizatora) do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony 
danych. Dane kontaktowe wskazane są na początku klauzuli. 

 

 

 


