Regulamin 29. Ogólnopolskiego Konkursu na opowiadania
o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego
pod honorowym patronatem
Ministra Edukacji Narodowej

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem 29. Ogólnopolskiego konkursu na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego, zwanego
dalej “Konkursem”, 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, zwany dalej "Organizatorem".
II. CELE KONKURSU
Konkurs zmierza do osiągnięcia następujących celów:
1. zainteresowania młodzieży zimowymi i letnimi igrzyskami olimpijskimi,
2. poszerzenia zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej,
3. propagowania zachowań fair play,
4. propagowania idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży.
III. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych będących uczniami:
a) IV – VI klas szkół podstawowych,
b) VII i VIII klas szkół podstawowych oraz gimnazjów
z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej „Autorami” oraz ich nauczycieli, zwanych dalej
„Opiekunami Naukowymi”, zwanych dalej łącznie „Uczestnikami”.
2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
3. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:
a) samodzielne napisanie przez Autora, pod opieką Opiekuna Naukowego, opowiadania, zwanego dalej
„Opowiadaniem”, szczegółowo określonego w Rozdziale IV Regulaminu,
b) doręczenie Opowiadania Organizatorowi wg zasad opisanych w Rozdziale V Regulaminu, wraz z prawidłowo
wypełnioną Kartą Zgłoszeniową uczestnictwa w Konkursie, stanowiącą Załączniki nr 1a i nr 1b do Regulaminu, zwaną
dalej „Kartą Zgłoszeniową”. Karta Zgłoszeniowa powinna być odręcznie podpisana przez rodzica lub opiekuna
prawnego Autora, zwanego dalej „Opiekunem”, Opiekuna Naukowego i opatrzona pieczątką szkoły, do której
uczęszcza Autor,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika i jego Opiekuna zgodnie z oświadczeniem
zawartym w Załączniku nr 1 do Regulaminu (w przypadku Uczestników poniżej 18 roku życia); w przypadku
Uczestników powyżej 18 roku życia przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie wskazanym odpowiednio w Załącznikach nr 1a i nr 1b do Regulaminu.
4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
IV. PRACA KONKURSOWA - OPOWIADANIE
1. Opowiadanie powinno na pierwszej stronie zawierać: tytuł, imię i nazwisko Autora, klasę, adres (z kodem pocztowym)
i numerem telefonu szkoły (z numerem kierunkowym) oraz imię i nazwisko Opiekuna Naukowego.
2. Opowiadanie powinno dotyczyć przynajmniej jednej z poniższych kwestii:
a) własnego doświadczenia sportowego,
b) fabularyzacji losów wielkich zwycięzców lub przegranych,
c) zasady fair play i szacunku dla innych,
d) radości z wysiłku i zwycięstwa nad sobą,
e) równowagi między ciałem a umysłem,
f) tradycji sportowych w rodzinie.
3. Opowiadanie, bez strony tytułowej, nie może przekraczać 6 stron tekstu – należy zastosować czcionkę Times New
Roman 12 pkt., odstęp między wierszami tekstu 1,5.
4. Opowiadanie powinno zbyć zgodne z Kartą Olimpijską oraz Statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które dostępne
są na stronie www.olimpijski.pl
5. Opiekun Naukowy dba, by Opowiadanie spełniało powyższe wymogi, było poprawne stylistycznie i nie zawierało
błędów językowych.
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V. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs przebiegał będzie wg następującego harmonogramu:
a) Konkurs i Regulamin zostają ogłoszone w dniu 2 stycznia 2019 r. na stronie www.olimpijski.pl. Informacja
o Konkursie wraz z Regulaminem zostanie dodatkowo przesłana Kuratoriom Oświaty drogą pocztową,
b) Autorzy składają Opowiadania w szkołach, w ustalonych przez nie terminach,
c) każda szkoła, według ustalonych przez siebie kryteriów, dokona wyboru:
– 3 (trzech) najlepszych Opowiadań w przypadku klas IV-VI szkół podstawowych,
– 3 (trzech) najlepszych Opowiadań w przypadku klas VII i VIII szkół podstawowych,
– 3 (trzech) najlepszych Opowiadań w przypadku szkół gimnazjalnych.
d) szkoły powinny przesłać wybrane Opowiadania pocztą elektroniczną w formie osobnych plików MS Word pod
adres: opowiadania@pkol.pl w tytule umieszczając: „29. Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana
Parandowskiego”. Opowiadania należy dostarczyć do dnia 2 kwietnia 2019 r. Opowiadania doręczone po tej dacie
nie będą brały udziału w Konkursie,
e) do każdego z Opowiadań należy dołączyć czytelny skan prawidłowo wypełnionej i odręcznie podpisanej Karty
Zgłoszeniowej,
f) do dnia 15 maja 2019 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej przez Organizatora, składającej
się z przedstawicieli Organizatora oraz nauczycieli polonistów i dziennikarzy,
g) wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21 czerwca 2019 r. na stronie internetowej Organizatora
www.olimpijski.pl.
VI. KRYTERIA
1. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych Opowiadań biorąc pod uwagę:
a) adekwatność treści Opowiadania do celów Konkursu,
b) oryginalność przekazu,
c) poprawność językową.
2. Komisja Konkursowa weryfikuje czy nadesłane Opowiadania spełniają warunki określone w Regulaminie, w tym
w Rozdziale IV.
3. Komisja Konkursowa dopuści do Konkursu najwyżej 3 (trzy) Opowiadania z jednej szkoły podstawowej z klas IV-VI, 3
(trzy) Opowiadania z jednej szkoły podstawowej z klas VII-VIII i 3 (trzy) Opowiadania z jednej szkoły gimnazjalnej.
4. Komisja Konkursowa odrzuci Opowiadania, które naruszają: postanowienia Karty Olimpijskiej, Statutu PKOl, regulacji
obowiązujących w ramach Ruchu Olimpijskiego (dostępne na stronie www.olimpijski.pl), a także powszechnie
obowiązującego prawa.
5. Komisja Konkursowa wybierze zwycięzców Konkursu, zwanych dalej „Laureatami” zgodnie z pkt. VII.1. Decyzja Komisji
Konkursowej jest ostateczna.
6. Po wyłonieniu Laureatów, na prośbę Organizatora, Opiekunowie albo Opiekunowie Naukowi mogą dostarczyć do
Organizatora napisane osobiście przez Autorów życiorysy ze zdjęciem, które umieszczone zostaną w książce
pokonkursowej łącznie z ich Opowiadaniami, nazwiskami Opiekunów Naukowych i nazwami ich szkół.
7. Wynik Konkursu w żadnej mierze nie zależy od przypadku.
VII. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
1. Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych Opowiadań minimum 7 (siedem) najlepszych Opowiadań w każdej
z kategorii:
a) kategoria I – szkoły podstawowe klasy IV-VI
b) kategoria II – szkoły podstawowe klasy VII i VIII oraz gimnazja
2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
3. Opiekunowie Naukowi – Laureaci (trzech pierwszych w każdej kategorii) otrzymają także nagrody finansowe.
Warunkiem niezbędnym wypłaty nagrody jest przekazanie Organizatorowi wypełnionego formularza, po informacji
przekazanej przez Organizatora, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
4. Odbiór nagród i upominków nastąpi w dniu 21 czerwca 2019 r. w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie
przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, podczas uroczystego spotkania z Laureatami i ich Opiekunami Naukowymi.
5. Wszystkie nagrody rzeczowe mają charakter prezentów o małej wartości. Odbierający nagrodę lub jego Opiekun są
obowiązani podpisać potwierdzenie odbioru nagrody.
6. Zwycięskie Opowiadania zostaną opublikowane w książce poświęconej Konkursowi, która zostanie wydana przez
Organizatora do 21 czerwca 2019 r.
VIII.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników i Opiekunów jako administrator danych. Informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych będących częścią Karty Zgłoszeniowej i Formularza
stanowiących Załączniki nr 1a i nr 1b do Regulaminu.
IX. PRAWA AUTORSKIE, WIZERUNEK
1. Autor oraz jego Opiekun oświadczają, że Autorowi przysługują pełne prawa do Opowiadania, w szczególności w zakresie
autorskich praw majątkowych, oraz że prawa te nie są ograniczone w żaden sposób, zaś Autor jest uprawniony do
rozporządzania tymi prawami w zakresie wskazanym w Regulaminie.
2. Autor 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 Opowiadania, 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) wraz prawem do
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowania Opowiadania.
3. Laureat-Autor zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do Organizatora autorskich praw osobistych
odnoszących się do Opowiadania, w tym zobowiązuje się do nieingerowania w sposób wykorzystywania Opowiadania
przez Organizatora, który będzie mógł wykorzystywać Opowiadanie w całości, jak również w części w postaci dowolnych
elementów.
4. Organizator będzie utrwalać poprzez filmowanie lub wykonywanie zdjęć przebieg uroczystości dotyczących
rozstrzygnięcia Konkursu i wręczenia nagród, w tym wizerunek i głos Laureata i Opiekuna Naukowego oraz innych
uczestników uroczystości. Utrwalania dokonuje się w celu publikacji nagrań lub zdjęć na stronie internetowej
Organizatora, a także w materiałach relacjonujących przebieg uroczystości w mediach społecznościowych Organizatora.
Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku i głosu oraz na
wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas uroczystości, w tym ich
rozpowszechnianie na stronie internetowej Organizatora i w publikacjach Organizatora. Stosowne oświadczenie zostało
zawarte w Karcie Zgłoszeniowej stanowiącej Załączniki nr 1a i nr 1b.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Opowiadania nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania Opowiadań Laureatów 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 swojej
stronie internetowej www. olimpijski.pl.
4. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
5. Kontakt: osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu jest Magdalena Rejf, e-mail: mrejf@pkol.pl tel. 664 902 276
Załącznik nr 1a Karta Zgłoszeniowa dla Uczestników poniżej 13 roku życia
Załącznik nr 1b Karta Zgłoszeniowa dla Uczestników pomiędzy 13 a 18 rokiem życia
Załącznik nr 2 Formularz
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Załącznik nr 1a do Regulaminu
KARTA ZGŁOSZENIOWA
uczestnictwa w 29. Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie
DLA UCZESTNIKÓW PONIŻEJ 13 ROKU ŻYCIA

*DANE SZKOŁY
nazwa
adres z kodem pocztowym
telefon
email
imię i nazwisko nauczyciela polonisty
(Opiekuna Naukowego)
(przesyłając Kartę Zgłoszeniową Opiekun
Naukowy 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 Naukowy 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 Naukowego 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 dyplomów oraz opublikowaniem zwycięskich opowiadań i
życiorysów Autorów wraz z ich zdjęciem przez Polski Komitet Olimpijski w książce poświęconej Konkursowi – 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 email: 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 Naukowego ________________________________
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*DANE UCZESTNIKA (dla osób poniżej 13 roku życia)
imię i nazwisko
klasa
tytuł Opowiadania

ZGODY OPIEKUNA





Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu na opowiadania
o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego, 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 dyplomów (o ile Uczestnik okaże się zwycięzcą) oraz opublikowania zwycięskich opowiadań
i życiorysów Autorów wraz z ich zdjęciem przez Polski Komitet Olimpijski w książce poświęconej
Konkursowi.
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 dyplomów 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, 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 ulicy 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 Naukowym w sprawach opowiadań, ogłoszenia
wyników Konkursu, przyznania nagród i dyplomów (o ile Uczestnik okaże się zwycięzcą) oraz opublikowania zwycięskich
opowiadań i życiorysów Autorów – Laureatów wraz z ich zdjęciami przez Polski Komitet Olimpijski w książce poświęconej
Konkursowi – 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 dyplomów 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 dyplomu 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).
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Przysługują Państwu następujące prawa:
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
Laureata Konkursu jest niezbędne w celu ogłoszenia Laureatów, przyznania nagród i dyplomów laureatom 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 _________________________
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Załącznik nr 1b do Regulaminu
KARTA ZGŁOSZENIOWA
uczestnictwa w 29. Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie
DLA UCZESTNIKÓW POMIĘDZY 13 A 18 ROKIEM ŻYCIA

*DANE SZKOŁY
nazwa
adres z kodem pocztowym
telefon
email
imię i nazwisko nauczyciela polonisty
(Opiekuna Naukowego)
(przesyłając Kartę Zgłoszeniową Opiekun
Naukowy 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 Naukowy 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 Naukowego 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 dyplomów (o ile Uczestnik okaże się zwycięzcą) oraz
opublikowaniem zwycięskich opowiadań i życiorysów Autorów przez Polski Komitet Olimpijski w książce poświęconej Konkursowi
– 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.
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Data ________________________________ Podpis Opiekuna Naukowego ________________________________

*DANE UCZESTNIKA (pomiędzy 13 a 18 rokiem życia)
imię i nazwisko
klasa
tytuł Opowiadania

*proszę wypełnić drukowanymi literami
ZGODY OPIEKUNA





Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu na opowiadania
o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego, 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 dyplomów (o ile Uczestnik okaże się zwycięzcą) oraz opublikowania zwycięskich opowiadań
i życiorysów Autorów przez Polski Komitet Olimpijski w książce poświęconej Konkursowi.
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 dyplomów 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, 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 i nieodwołalnie.

Data ________________________________

Podpis Opiekuna

________________________________

ZGODY UCZESTNIKA
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Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu na opowiadania
o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego, akceptuję postanowienia Regulaminu i wyrażam
zgodę na udział w Konkursie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wyżej wymienionych danych osobowych 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 dyplomów (o ile Uczestnik okaże się zwycięzcą) oraz opublikowania zwycięskich opowiadań
i życiorysów Autorów przez Polski Komitet Olimpijski w książce poświęconej Konkursowi.
Uczestnik 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 moich danych osobowych w postaci 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 dyplomów na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych oraz
w publikacjach Organizatora.
Uczestnik 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 mojego wizerunku utrwalonego podczas
wręczania nagród, 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 i nieodwołalnie.

Data ________________________________

Podpis Uczestnika ________________________________

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 ulicy 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:
e) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, kontaktu z Opiekunem Naukowym w sprawach opowiadań, ogłoszenia
wyników Konkursu, przyznania nagród i dyplomów (o ile Uczestnik okaże się zwycięzcą) oraz opublikowania zwycięskich
opowiadań i życiorysów Autorów – Laureatów wraz z ich zdjęciami przez Polski Komitet Olimpijski w książce poświęconej
Konkursowi – 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
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”));
f) relacjonowania przebiegu wręczenia nagród i dyplomów 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);
g) 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);
h) 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 dyplomu 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:
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.
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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
Laureata Konkursu jest niezbędne w celu ogłoszenia Laureatów, przyznania nagród i dyplomów laureatom 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 _________________________
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Załącznik nr 2 do Regulamin
Formularz dla Opiekuna Naukowego Laureata na potrzeby wydania mu nagrody przyznanej*
w 29. Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie („Konkurs”)

imię i nazwisko Laureata – Opiekuna
Prawnego
adres zamieszkania
PESEL
numer konta

Administratorem danych osobowych Opiekuna Naukowego jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie
(„PKOl” lub „My”). Nasze dane kontaktowe: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, email: pkol@pkol.pl, numer telefonu: +48 (22) 560 37 00. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu związanym
z wydaniem przyznanej nagrody – podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych wyrażona
poprzez przesłanie niniejszego formularza. Dane osobowe będą przekazywane następującym podmiotom: podmiotom
zapewniającym działanie, utrzymanie i serwis systemów oraz rozwiązań IT stosowanych przez PKOl, podmiotom
świadczącym usługi księgowe, 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 niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na PKOl będą wykorzystywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
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 Naukowego ________________________________
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*Do wypełnienia po przekazaniu informacji od Organizatora
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