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REGULAMIN KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO  „SZKOŁY MÓWIĄ STOP SUSZY”  

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

§1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się 

konkurs dot. przeprowadzenia zajęć lekcyjnych na temat suszy przez Nauczycieli szkół 

podstawowych w całej Polsce (zwany dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą 

w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (zwane dalej „PGW WP” lub 

„Organizatorem”). 

3. Konkurs trwa od dnia 30 listopada 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. 

4. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Departament Ochrony przed Powodzią  

i Suszą, Wydział Planowania w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej stanowiącym 

jednostkę organizacyjną PGW WP (dalej: KZGW PGW WP, e-mail: stopsuszy@wody.gov.pl). 

5. Pracą konkursową jest nagranie filmu krótkometrażowego (max. 4-minutowego) z przebiegu 

lekcji na temat suszy na podstawie udostępnionych przez Organizatora scenariuszy lekcji na 

stronie www.stopsuszy.pl w zakładce EDUKACJA/KONKURS OGÓLNOPOLSKI DLA SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH lub swoich własnych (zwane dalej: ,,Utworem”). 

6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do Regulaminu, 

2) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszenie w formie elektronicznej wypełnionego 

formularza do nagrania/ filmu stanowiącego pracę konkursową, 

3) pracy konkursowej – należy przez to rozumieć będące odrębnym utworem nagranie/ film, 

stanowiące część zgłoszenia, wykonany w formie filmu wideo zapisanego w formacie .avi, 

.mov, .mp4, .mov, .ogg. z możliwością jego otworzenia przez Organizatora. Długość 

nagrania nie powinna przekraczać 4 minut. 

4) uczestnika – należy przez to rozumieć Szkoły Podstawowe - klasy szkolne, w skład których 

wchodzą uczniowie i nauczyciele.  

5) laureacie – należy przez to rozumieć Uczestnika, który otrzymał w Konkursie nagrodę 

główną. 

7. Uczestnik, wysyłając zgłoszenie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, 

potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz go akceptuje.  

8. Zgłoszenia nie spełniające wymagań określonych w Regulaminie, nie będą brane pod uwagę w 

celu rozpatrzenia pracy konkursowej.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucania Zgłoszeń, które naruszają obowiązujące 

przepisy, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich.  

http://www.stopsuszy.pl/
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§2.  

UCZESTNICY KONKURSU, JEGO PRZEBIEG, NAGRODY 

1. Uczestnikiem może zostać każda Szkoła Podstawowa na terenie Polski. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem i przesłaniem zgłoszenia.  

4. Do nadesłanych prac konkursowych obowiązkowo należy załączyć wypełniony Formularz 

zgłoszenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3  do 

niniejszego Regulaminu. 

5. Aby nadesłana praca mogła zostać zakwalifikowana do Konkursu musi spełniać wymogi 

wskazane w Regulaminie.  Wymaganym jest, aby była opatrzona tytułem: „Konkurs 

Ogólnopolski „Szkoły mówią Stop Suszy dla szkół podstawowych” oraz nazwą Szkoły 

Podstawowej, z której została zgłoszona praca konkursowa.  

6. Spośród zgłoszonych prac konkursowych, Komisja konkursowa w skład której wchodzą 

Specjaliści z Wydziału Planowania z Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą w KZGW 

PGW WP dokona wyboru prac. 

7. Wyboru Laureatów Konkursu, dokona Komisja wyłaniając 3 najciekawsze filmy 

przedstawiające lekcję o tematyce związanej z suszą. 

8. Wybrane prace mogą zostać zaprezentowane na portalach społecznościowych PGW WP 

(Facebook, Instagram, LinkedIn) z zachowaniem zasad serwisów społecznościowych i portalu 

Youtube. 

9. Przy ocenie prac, pod uwagę brane będą: zgodność z tematyką i celami konkursu, twórcze 

podejście do zagadnienia, oryginalność, atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy oraz 

widoczne zaangażowanie całej klasy. 

10. Dla 3 najlepszych prac Organizator przewidział nagrody w postaci zestawów multimedialnych, 

składających się ze SMART TV 49 cali marki Manta oraz tabletu marki Lenovo. Wartość TV 49 

cali marki Manta wynosi 1099 zł brutto (słownie: tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). 

Wartość tabletu marki Lenovo wynosi 499 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt 

dziewięć złotych). Wartość 1 zestawu multimedialnego składającego się z TV i tabletu wynosi 

1598 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych). 

11. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii 

promocyjnej, gry, których wynik zależy od przypadku, ani żadnej innej formy przewidzianej 

w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U 2020 r. poz. 2094, z późn. 

zm.) oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.  

12. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu drogą elektroniczną. 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie PGW WP  www.wody.gov.pl  w zakładce 

AKTUALNOŚCI oraz na stronie www.stopsuszy.pl w zakładce EDUKACJA/KONKURS 

OGÓLNOPOLSKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH nie później niż do dnia 22 marca 2022 r. 

13. Nagrody zostaną przekazane na wskazany przez Laureata Konkursu adres, za pośrednictwem 

kuriera lub dostarczone osobiście przez Organizatora do placówki Laureata. 

14. Nagrodzeni Uczestnicy zobowiązani są do opodatkowania otrzymanych nagród, na podstawie 

art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2021 r., poz. 

1800), zgodnie z ich formą organizacyjną. Organizator przekaże Uczestnikowi protokół, 

w którym zostaną wskazane wartości nagród (zgodnie z ceną zakupu). 

http://www.wody.gov.pl/
http://www.stopsuszy.pl/
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§3.   

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 30 listopada 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. 

2. Zgłoszenia powinny zostać wysłane za pośrednictwem poczty na adres ul. Żelazna 59A,   

00-848 Warszawa - Departament Ochrony przed Powodzią  

i Suszą, Wydział Planowania z dopiskiem „Konkurs Ogólnopolski dla Szkół. Zgłoszenia 

konkursowe powinny być przekazane na następujących nośnikach: płyta CD lub DVD oraz 

pendrive. 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. 

4. Zgłoszenie powinno spełniać warunki określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu. 

Dołączony nośnik powinien zawierać pełną nazwę Szkoły wraz z danymi teleadresowymi oraz 

nazwę konkursu- „Konkurs Ogólnopolski „Szkoły mówią Stop Suszy dla szkół podstawowych”. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu 

zgłoszeniowym, w szczególności za dane osobowe i/lub adres e-mail uniemożliwiające 

odszukanie/zidentyfikowanie Uczestnika i/lub przekazanie nagrody. 

6. Prace nie spełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po terminie nie będą brały 

udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane). 

7. Osoby zgłaszające swoje filmy do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie w celu organizacji, przeprowadzenia, 

promocji Konkursu oraz działań edukacyjno-informacyjnych PGW Wody Polskie w ramach  

projektu: „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” w 

zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z przepisami 

ustawy ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,  Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 t.j.).  

8. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przekazania wraz z formularzem zgłoszeniowym zgody 

na przetwarzanie danych osobowych. Wymagane jest podpisanie przez każdego z Uczestników 

Konkursu i dołączenie do zgłoszenia Załącznika nr 2 i nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

 

§4.  

PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że: 

1) jest wyłącznym autorem przesłanego filmu i posiada wszelkie prawa do wyrażania zgód na 

jego wykorzystanie; 

2) udziela Organizatorowi, na potrzeby realizacji Konkursu, nieodpłatnego i nieograniczonego 

co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania 

przesłanego filmu, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, 

obróbki i powielania; 

3) upoważnia Organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich do filmu oraz 

upoważnia Organizatora do wprowadzania zmian w zakresie niezbędnym ze względu na 

sposób korzystania z filmu na potrzeby realizacji Konkursu i nie będzie korzystał z prawa 

oznaczania autorstwa i prawa nadzoru nad sposobem korzystania z filmu; 

4) film i jego wykorzystywanie w zakresie udzielonej  licencji nie narusza prawa a w 

szczególności praw osób trzecich; 
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2. Uczestnikowi  Konkursu przysługuje w każdym czasie , mimo wyrażonej zgody, prawo żądania 

wycofania kandydatury z Konkursu, które należy przesłać na adres mailowy: 

stopsuszy@wody.gov.pl. 

3. Organizator nabywa prawa autorskie do utworu z chwilą wręczenia nagród konkursowych. 

4. Z dniem wręczenia nagrody, o której mowa w § 2 ust. 10, Laureat przenosi na Organizatora 

majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, t.j.) do utworu na następujących polach 

eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej 

liczby egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, laserową, 

elektroniczną, optyczną, na każdym nośniku, 

2) wprowadzanie do obrotu, bez żadnych ograniczeń ilościowych, 

3) użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie osobom trzecim, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera, sieci multimedialnych, 

5) rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, w tym także na portalach 

społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn oraz serwisie Yotube, 

6) rozpowszechnianie utworu w inny sposób, w tym publiczne wyświetlanie. 

5. Z dniem przeniesienia praw autorskich, o którym mowa w ust. 3, Laureat zezwala 

Organizatorowi na rozporządzenie i korzystanie z utworu na polach eksploatacji określonych 

w ust. 4 oraz przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 4.  

6. Laureat oświadcza, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili przejścia na 

Organizatora obciążone prawami autorskim na rzecz osób trzecich i upoważnia Organizatora 

do decydowania w imieniu autora o pierwszym publicznym udostępnieniu utworu. 

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwolenia, o którym mowa 

w  ust. 5, a także udzielenie upoważnień, o których mowa w ust.6, nie jest limitowane co do 

czasu oraz terytorium i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z utworu oraz ich opracowań 

zarówno w całości, jak i w częściach, samodzielnie, jak i w ramach innych materiałów, w tym 

wydawanych lub przygotowywanych przez Organizatora lub na jego zlecenie. 

8. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi lub osobom, którym Organizator udzielił prawa 

korzystania z utworu, roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia – w wyniku korzystania 

przez Organizatora lub osoby, którym Organizator udzielił prawa korzystania z utworu 

w zakresie określonym Umową – przysługujących im praw, w szczególności praw autorskich, 

Organizator zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Laureata, który zobowiązuje się do przejęcia 

powyższych roszczeń. 
 

 

 

§ 5.   

REKLAMACJE 
 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem wraz z uzasadnieniem mogą być składne 

przez Uczestników Konkursu wyłącznie  w okresie jego trwania. 

2. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.  
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3. Reklamacje mogą ̨ być zgłaszane drogą elektroniczną na adres mailowy 

stopsuszy@wody.gov.pl z dopiskiem „Reklamacja - Szkoły mówią Stop Suszy”. 

4. Reklamacje będą ̨rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych 

od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą 

elektroniczną  na adres mailowy podany w reklamacji. 

5. W celu możliwie sprawnego i efektywnego rozpatrzenia reklamacji powinna ona zawierać imię,̨ 

nazwisko, adres mailowy osoby lub dane placówki składającej reklamację oraz opis przyczyn 

lub powodów reklamacji. 

§6.   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w obiektywnie uzasadnionych 

przypadkach. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana w taki sposób, 

w jaki był ogłaszany Regulamin. 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora www.wody.gov.pl, w zakładce AKTUALNOŚCI oraz na stronie www.stopsuszy.pl 

w zakładce EDUKACJA/KONKURS OGÓLNOPOLSKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia utworu z Konkursu 

w przypadku złamania postanowień Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie 

mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 

rozstrzyga Organizator. 

6. Prace konkursowe pozostaną w zbiorach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.   

http://www.wody.gov.pl/
http://www.stopsuszy.pl/
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu  

„Szkoły mówią Stop Suszy”  

Formularz zgłoszeniowy do Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoły mówią Stop Suszy” dla szkół 

podstawowych 

 

1. Uczestnik oświadcza, że przysługujące mu autorskie prawa majątkowe nie naruszają praw osób trzecich, 

w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

2. Organizator nabywa prawa autorskie do utworu z chwilą wypłaty nagrody, wyróżnienia lub nagrody 

specjalnej.  

3. Z dniem wręczenia nagrody, o której mowa, Laureat przenosi na Organizatora majątkowe prawa 

autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz. U.z 2021 r. poz. 1062, t.j.) do utworu na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej 

liczby egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, laserową, 

elektroniczną, optyczną, na każdym nośniku, 

2) wprowadzanie do obrotu, bez żadnych ograniczeń ilościowych, 

3) użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie osobom trzecim, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera, sieci multimedialnych, 

5) rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, w tym także na portalach społecznościowych 

takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn oraz serwisie Youtube, 

6) rozpowszechnianie utworu w inny sposób, w tym publiczne wyświetlanie. 

Imię i nazwisko nauczyciela 

oraz dane szkoły (Uczestnika), 

zgłaszającej pracę konkursową 

Adres służbowy e-mail 

nauczyciela  bądź szkoły 

(Uczestnika) biorącej udział w 

Konkursie 

Pełna nazwa szkoły (Uczestnik) 
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4. Z dniem przeniesienia praw autorskich, o którym mowa w ust. 3, Laureat zezwala Organizatorowi na 

rozporządzenie i korzystanie z utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 3 oraz przenosi na 

Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji 

wymienionych w ust. 3.  

5. Laureat oświadcza, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili przejścia na 

Organizatora obciążone prawami autorskim na rzecz osób trzecich i upoważnia Organizatora do 

decydowania w imieniu autora o pierwszym publicznym udostępnieniu utworu. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwolenia, o którym mowa w §4 ust. 4, 

a także udzielenie upoważnień, o których mowa w §4 ust. 5, nie jest limitowane co do czasu oraz 

terytorium i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z utworu oraz ich opracowań zarówno w całości, jak 

i w częściach samodzielnie, jak i w ramach innych materiałów, w tym wydawanych lub 

przygotowywanych przez Organizatora lub na jego zlecenie. 

7. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi lub osobom, którym Organizator udzielił prawa 

korzystania z utworu, roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia – w wyniku korzystania przez 

Organizatora lub osoby, którym Organizator udzielił prawa korzystania z utworu w zakresie określonym 

Umową – przysługujących im praw, w szczególności praw autorskich, Organizator zawiadomi o tym 

fakcie niezwłocznie Laureata, który zobowiązuje się do przejęcia powyższych roszczeń. 

8. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych na 

potrzeby Konkursu, mając prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. 

9. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje. 

10. Na podstawie art. 81  ust. 1 ustawy z 4 kwietnia  1994  r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, t.j.) zezwalam na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku w postaci wykonanego przeze mnie utworu konkursowego. Wyrażam również zgodę na 

nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku na terenie kraju do celów związanych z niniejszym 

konkursem przez jego zamieszczenie na portalach społecznościowych PGW WP (Facebook, Instagram, 

LinkedIn), a także na udostępnionym wyłącznie Pracownikom kanale Youtube. Nadto oświadczam, że 

nieodpłatna zgodna na utrwalenie i rozpowszechnienie mojego wizerunku obejmuje także 

wykorzystanie, utrwalenie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie 

i powielenie wizerunku dowolną techniką na potrzeby opublikowania we wskazanych celach. 

Oświadczam, że niniejsza zgoda do ww. celów następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

 

 

 

1) …………………………..…………………………………………………. 

(data i podpis Nauczyciela/Szkoły (Dyrektora Szkoły) 

 

 

 

2) …………………….………………………………………………………. 
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu Konkursu  

„Szkoły mówią Stop Suszy” 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

w celu uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie „SZKOŁY MÓWIĄ STOP SUSZY” dla szkół 

podstawowych 

(uczestnik niepełnoletni) 

 

Ja (imię i nazwisko) ………………………………. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa 

danych osobowych mojego dziecka: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………… 

Klasa: ………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa szkoła i adres: ………………………………………………………………………………………………………… 

w następujących celach: 

▪ udział w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoły mówią Stop suszy” dla szkół podstawowych, 

którego organizatorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz 

upowszechnianie pracy konkursowej poprzez stronę internetową Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 

▪ publikacja wyników konkursu na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie: www.wody.gov.pl. 

Jestem świadoma/-y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

 

 

………………………………………………………………… 

(data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
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Zgoda na przetwarzanie wizerunku  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą  

w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa wizerunku mojego dziecka 

………………………………………………………..(imię i nazwisko dziecka) utrwalonego w materiale konkursowym 

w postaci filmu/fotografii zrealizowanym w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoły mówią Stop 

suszy” dla szkół podstawowych  w celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach 

eksploatacji: strony internetowe Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na 

profilach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w portalach społecznościowych: 

Facebook, Instagram, LinkedIn oraz YouTube.  

Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu. 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

(data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 

z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje: 

1) Administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie). 

2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” . 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a) udział w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoły mówią Stop suszy” dla szkół podstawowych, 

którego organizatorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz 

upowszechnianie pracy konkursowej poprzez stronę internetową Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 

b) publikacja wyników ww. konkursu na stronach internetowych PGW Wody Polskie: 

www.wody.gov.pl, www.stopsuszy.pl; 

c) publikacji na profilach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w portalach 

społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube prac konkursowych. 

mailto:iod@wody.gov.pl
http://www.wody.gov.pl/
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4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku  

z wykonywaniem zadania realizowanego przez PGW Wody Polskie w interesie publicznym 

polegającym na upowszechnianiu w społeczeństwie wiedzy o przeciwdziałaniu skutkom suszy oraz 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej wcześniej 

zgody. 

5) Dane osobowe będą udostępnione członkom Komisji konkursowej oraz pracownikom PGW WP  

w zakresie niezbędnym do realizacji  zadań wynikających z Regulaminu Konkursu. 

6) W związku z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika i przewidzianą publikacją 

wizerunku na profilu Organizatora na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, 

Instagram, LinkedIn oraz YouTube dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego 

(tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w związku z przechowywaniem danych osobowych 

na serwerach ww. serwisów zlokalizowanych w państwach trzecich. 

7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów 

lub do czasu wycofania zgody, o której mowa w pkt. 4; a po tym czasie przez okres wymagany przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji 

określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Organizatora w zakresie 

archiwizacji dokumentów, a także  w okresie dochodzenia  roszczeń przysługujących 

Organizatorowi w stosunku do nich; 

8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c 

Rozporządzenia) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest 

poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt.2; 

b) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa 

prawna: art. 15 Rozporządzenia); 

c) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia); 

d) prawo do usunięcia danych osobowych (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia); 

e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna: 

art. 18 Rozporządzenia); 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna: 

art. 21  Rozporządzenia); 

9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, 

uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: 

art. 77 Rozporządzenia). 

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa 

w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu. 
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Załącznik nr 3  

do Regulaminu Konkursu  

„Szkoły mówią Stop Suszy” 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

w celu uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie „SZKOŁY MÓWIĄ STOP SUSZY” dla szkół 

podstawowych 

(uczestnik pełnoletni) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą  w 
Warszawie, przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa  moich danych osobowych w postaci imienia, 
nazwiska, miejsca zatrudnienia, adresu e-mail w celu udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoły 
mówią Stop Suszy” dla szkół podstawowych Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia 
z powyższego tytułu. 

Jestem świadoma/-y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

    

 ………………………………………………………………… 

(data i podpis uczestnika) 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku   

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą  

w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa mojego wizerunku utrwalonego w postaci 

filmu/fotografii zrealizowanego w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoły mówią Stop suszy” dla 

szkół podstawowych w celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji:  

strona internetowa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na profilach 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w portalach społecznościowych: Facebook, 

Instagram, LinkedIn oraz YouTube.  

 

………………………………………………………………… 

(data i podpis uczestnika) 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 

z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje: 

1) Administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie). 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” . 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a. udział w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoły mówią Stop suszy” dla szkół podstawowych którego 

organizatorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz upowszechnianie 

pracy konkursowej poprzez stronę internetową Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie; 

b. publikacja wyników ww. konkursu na stronie internetowej PGW Wody Polskie: 

www.wody.gov.pl; 

c. publikacji na profilach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w portalach 

społecznościowych: Facebook, Instagram LinkedIn prac konkursowych 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku  

z wykonywaniem zadania realizowanego przez PGW Wody Polskie w interesie publicznym 

polegającym na upowszechnianiu w społeczeństwie wiedzy o przeciwdziałaniu skutkom suszy oraz 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej wcześniej 

zgody.  

5) Dane osobowe będą udostępnione członkom Komisji konkursowej oraz pracownikom PGW Wody 

Polskie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z Regulaminu Konkursu. Dane 

osobowe mogą być przekazane usługodawcą pocztowym w celu dostarczenia nagrody. 

6) W związku z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika i przewidzianą publikacją 

wizerunku na profilu Organizatora na portalach społecznościowych takich jak Facebook, 

Instagram, LinkedIn oraz Youtube dane osobowe  mogą zostać przekazane do państwa trzeciego 

(tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w związku z przechowywaniem danych osobowych 

na serwerach ww. serwisów zlokalizowanych w państwach trzecich.. 

7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów 

lub do czasu wycofania zgody, o której mowa w pkt. 4; a po tym czasie przez okres wymagany przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji 

określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Organizatora w zakresie 

archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń przysługujących 

Organizatorowi w stosunku do nich; 

mailto:iod@wody.gov.pl
http://www.wody.gov.pl/
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8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 

lit. c Rozporządzenia) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest 

poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2; 

b. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa 

prawna: art. 15 Rozporządzenia); 

c. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia); 

d. prawo do usunięcia danych osobowych (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia); 

e. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna: 

art. 18 Rozporządzenia); 

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna: 

art. 21 Rozporządzenia); 

9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, 

uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: 

art. 77 Rozporządzenia). 

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa 

w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie będą podlegały 

profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


