REGULAMIN KONKURSU „ZDROWO NAKRĘCENI” z dnia 15.11.2021 r.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem, fundatorem nagród oraz podmiotem odpowiedzialnym za organizację konkursu pod
nazwą „ZDROWO NAKRĘCENI" (dalej jako „Konkurs”) jest Kulczyk Foundation z siedzibą przy ulicy
Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000471002, NIP: 7010414847, REGON: 147124722, (dalej
„Organizator”).
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.11.2021 r., a kończy się dnia 15.12.2021 r. o godzinie 23:59. (dalej
"Czas Trwania Konkursu").
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”), może być każdy podmiot, który łącznie spełnia
następujące warunki:
(a) jest placówką oświatową lub świetlicą poza szkolną (np. świetlicą środowiskową, świetlicą
socjoterapeutyczną), lub placówką opiekuńczo-wychowawczą z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą osobowość prawną lub status jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
(b) jest placówką oświatową lub świetlicą poza szkolną (np. świetlicą środowiskową, świetlicą
socjoterapeutyczną) lub placówką opiekuńczo-wychowawczą uczestniczącą w programie
edukacyjnym „Żółty Talerz Edycja Szósta” („Program”) na podstawie odrębnego regulaminu
lub umów zawartych z Organizatorem”
(c) wykona zadanie konkursowe polegające na przygotowaniu filmiku przedstawiającego
zasady zdrowego odżywiania lub realizację scenariuszy zajęć lekcyjnych o zdrowym
odżywianiu dostępnych na stronie https://zoltytalerz.pl/scenariusze/ o długości maksymalnie 90
sekund, w placówce Uczestnika („Zadanie Konkursowe”).
(d) dostarczy Zadanie Konkursowe Organizatorowi poprzez zgłoszenie na adres e-mail:
zoltytalerz@kulczykfoundation.org.pl („Zgłoszenie”), zawierające:
(i) filmik (Zadanie konkursowe) w formacie MP4 lub MOV. W przypadku filmiku, którego
wielkość́ wynosi więcej niż̇ 10 MB należy przesłać́ plik przy użyciu strony:
www.wetransfer.com;
(ii) pełne dane i adres placówki;
(iii) dane osoby reprezentującej placówkę przy Zgłoszeniu, wraz z numerem telefonu i
adresem e-mail;
(iv) oświadczenie osoby reprezentującej placówkę przy Zgłoszeniu o treści „w imieniu
reprezentowanej przeze mnie Placówki oświadczam, że Placówka zapoznała się z
Regulaminem Konkursu „ZDROWO NAKRĘCENI” z dnia 15.11.2021 r.;
(v) prawidłowo wypełnione oświadczenia wizerunkowe od wszystkich osób
uwidocznionych w ramach filmu stanowiącego Zadanie Konkursowe wyrażające zgodę
na wykorzystanie wizerunku tych osób przez Organizatora – a w przypadku osób
małoletnich – również zgodę opiekuna prawnego małoletniego (wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu);
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(vi) dodatkowo – po złożeniu Zgłoszenia - w celu zapewnienia poprawnej identyfikacji
osoby składającej Zgłoszenie, Organizator może wezwać Uczestnika do przedłożenia
dokumentu obejmującego podpis osoby należycie upoważnionej do reprezentowania
Uczestnika wraz z załączeniem kopii dokumentu, z którego wynika upoważnienie do
reprezentacji; w przypadku osób upoważnionych do reprezentacji Uczestnika zgodnie
z zasadami reprezentacji ujawnionymi we właściwym rejestrze wystarczające jest
wskazanie numeru wpisu Uczestnika do właściwego rejestru.
III. ZASADY KONKURSU
1. Uczestnik może dostarczyć w Czasie Trwania Konkursu tylko jedno Zadanie Konkursowe i dokonać
tylko jedno Zgłoszenie, przy czym:
a) w przypadku Uczestników będących placówką oświatową – ww. ograniczenia dotyczą
jednej klasy w ramach danej placówki, tj. różne klasy w ramach tej samej placówki mogą
dostarczyć po jednym Zadaniu Konkursowym w ramach jednego Zgłoszenia;
b) w przypadku Uczestników będących świetlicą poza szkolną lub placówką wychowawczoopiekuńczą – ww. ograniczenia dotyczą całej placówki.
2. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego
Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym
Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości email na ustanowione dla Konkursu konto korespondencyjne zoltytalerz@kulczykfoundation.org.pl
3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania
Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika
warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez
przesłanie wiadomości e-mail na adres, z którego zostało wykonane Zadanie Konkursowe. Decyzja
Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
4. Zadanie Konkursowe nie może zawierać treści, które:
(a) są zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
(b) naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw
autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą
przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
(c) posiadają charakter obraźliwy bądź stanowią groźbę skierowaną do innych osób, zawierają
słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń
powszechnie uznawanych za obraźliwe);
(d) naruszają w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy
obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
5. Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym
prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawo i/lub dobre imię
oraz renomę Organizatora i/lub Fundatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe,
wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści
dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające
charakter pornograficzny.
6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie również w przypadku, gdy
przesłane przez niego Zadanie Konkursowe zostało uprzednio wykorzystane w innym konkursie, bądź
rozpowszechnione w jakikolwiek inny sposób.
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IV. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż na dzień dokonania
Zgłoszenia posiada prawa do wykorzystania wizerunku wszystkich osób uwidocznionych w ramach
Zadania Konkursowego i przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021,
poz. 1062 ze zm.) do Zadania Konkursowego, a także posiada wszelkie inne prawa i zgody niezbędne
do eksploatacji Zadania Konkursowego przez Organizatora, oraz że Zadanie Konkursowe jest wolne od
jakichkolwiek praw i roszczeń osób trzecich. Na wezwanie Organizatora, Uczestnik Konkursu powinien
wykazać posiadanie ww. praw i zgód również poprzez przedłożenie Organizatorowi stosownych
oświadczeń od wszystkich osób, których wizerunek uwidoczniony jest w ramach Zadania
Konkursowego, oraz od osób będących autorami Zadania Konkursowego.
2. Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia opisane w pkt. 1 lub który
nie będzie w stanie wykazać dokumentów, o których mowa w pkt. 1 zdanie drugie, zobowiązany do
zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do pokrycia wszelkich kosztów
poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem Zadania Konkursowego w szczególności
do uiszczenia wynagrodzenia lub odszkodowania na rzecz autorów, współautorów, osób
uwidocznionych w filmie stanowiącym Zadanie Konkursowe i/lub organizacji zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi, lub osób trzecich, którym przysługują roszczenia do Zadania Konkursowego.
3. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód, jakie Organizator poniesie z
tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem przez Organizatora praw
autorskich, dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich w związku z eksploatacją Zadania
Konkursowego przez Organizatora.
4. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i przesłanie Zadania Konkursowego Organizatorowi,
Uczestnik Konkursu nieodwołalnie i bezwarunkowo przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe
prawa autorskie do Zadania Konkursowego, prawa pokrewne wraz z wyłącznym prawem zezwalania
na wykonywanie zależnych praw autorskich do Zadania Konkursowego. Przeniesienie, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, staje się skuteczne w dniu przekazania danego Zadania Konkursowego
Organizatorowi na adres e-mail wskazany w Pkt. III.2.
5.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zadania Konkursowego na Organizatora
następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych i obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji w
szczególności:
a)
utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek
nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
b)
zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej,
cyfrowo;
c)
wprowadzanie do obrotu; wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej
i/lub multimedialnej, do baz danych;
d)
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i
przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.
udostępnianie w Internecie, profilach społecznościowych, np. w ramach dowolnych strony
internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w tym z
towarzyszeniem reklam, w szczególności VOD, PPV, dostępnych m.in. w technice
downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV, cyfrowe
telewizje kablowe, platformy cyfrowe oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych
usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in.
telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych,
monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich
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dostępnych technologii, np. GSM, UMTS itd./itp., za pomocą telekomunikacyjnej sieci przesyłu
danych);
e)
publiczne wykonanie; publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń
analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i
odczytywania plików audio i/lub video, np. komputerów, odbiorników radiowych lub
telewizyjnych, projektów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod,
iPhone itd.);
f)

wystawianie, wyświetlanie, użyczanie i/lub najem;

g)
nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane,
odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz
bezprzewodowe przez stację naziemną, m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci
kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek
sieci komputerowych (w tym Internet) itp.,
h)
nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowanie lub niekodowanie,
odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem
satelity, m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń
telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych
(w tym Internet) itp.;
i)
reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane,
odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii), m.in. za
pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji
mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internet) itp.
6.
Uczestnik udziela zgody Organizatorowi na wprowadzanie zmian do Zadania Konkursowego,
bez zgody i udziału Uczestnika.
7.
Z chwilą przekazania Organizatorowi Zadania Konkursowego, Uczestnik zobowiązuje się do
spowodowania, żeby autorzy filmu w ramach Zgłoszenia zobowiązali się do niewykonywania swoich
autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego i ich poszczególnych części oraz upoważnili
Organizatora do wykonywania tych praw w ich imieniu.
8.
Uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania z Zadania Konkursowego w całości jak
również w postaci dowolnych fragmentów również w celu promocji lub reklamy (w zakresie pól
eksploatacji określonych w ust. 5 powyżej, m.in. w formie plakatów, fotografii, reklam radiowych,
prasowych lub telewizyjnych, przekazów internetowych) Organizatora i partnerów Organizatora.
9.
Organizatorowi przysługuje nieograniczone prawo włączania całości Zadania Konkursowego
lub jego dowolnych fragmentów do innych utworów oraz innych przekazów (w tym internetowych) lub
baz. Organizatorowi przysługuje także prawo wykorzystywania całości, poszczególnych lub dowolnych
fragmentów Zadania Konkursowego łącznie z innymi utworami lub przekazami.
10.
Organizatorowi przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków do
Zadania Konkursowego, udzielania licencji i sublicencji w dowolnym zakresie.
11. Każdy Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek
pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich
twórców Zgłoszenia.
V. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Dostarczanie Zgłoszeń́ przez Uczestników jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. O
zachowaniu powyższego terminu decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia
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dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą
brały udziału w Konkursie.
2. W wyniku Konkursu spośród Uczestników wyłonionych będzie trzech zwycięzców („Nagrodzony
Uczestnik”), chyba że wewnętrzne jury Organizatora jednostronnie odstąpi od przyznania Nagrody i
wyłonienia Nagrodzonych Uczestników.
3. Wybór Nagrodzonych Uczestników nastąpi w oparciu o ocenę estetyczną Zadania Konkursowego,
jego zgodność z treścią Regulaminu oraz pomysłowość i innowacyjność jego realizacji.
4. Decyzja wewnętrznego jury Organizatora, w tym decyzja o odstąpieniu od przyznania Nagrody i
wyłonienia Nagrodzonych Uczestników, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora na skutek decyzji o
odstąpieniu od przyznania Nagrody.
5. Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu
listę i dane nagrodzonych Uczestników.
6. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród
Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy: Nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się
z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,
Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie, Organizator nie otrzyma od
Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych
dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane, Organizator uzyska wiarygodną
informację, że Zadanie Konkursowe lub Zgłoszenie narusza warunki niniejszego Regulaminu lub
Nagrodzony Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie. Organizator może odstąpić od przyznania
pierwszej lub kolejnych nagród jeśli Zadania Konkursowe nie spełniają kryteriów przewidzianych
Regulaminem, nawet jeśli wpłynie tylko tyle Zadań Konkursowych, ile jest przewidzianych nagród.
VI. NAGRODY
1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody rzeczowe i pieniężne ("Nagrody") dla
Nagrodzonych Uczestników:
a) miejsce pierwsze - Nagrodzony Uczestnik – otrzyma grant na remont placówki Uczestnika
o wartości 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto;
b) miejsce drugie i trzecie – każdy z Nagrodzonych Uczestników otrzyma nagrodę rzeczową
w postaci możliwości udziału w 1 (jedno) dniowym pobycie w Warszawie dla maksymalnie 30
(trzydziestu) podopiecznych dla każdego z Nagrodzonych Uczestników w ramach miejsca
drugiego i trzeciego, przy czym Organizator pokrywa koszty dojazdu autobusem z siedziby
placówki Nagrodzonego Uczestnika do Warszawy, koszty powrotu z Warszawy autobusem do
siedziby placówki Nagrodzonego Uczestnika, ubezpieczenie NNW dla uczestników wyjazdu
wskazanych przez placówkę, udział w warsztatach w Pracowni „Efektu Domina”
organizowanych przez Organizatora w Warszawie oraz wyżywienie dla podopiecznych
Nagrodzonego Uczestnika.
2. Nagrody opisane w ust. 1 nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe lub pieniężne.
3. Nagrodzony Uczestnik zostanie powiadomiony o wygranej w terminie nie później niż 30 dni roboczych
od dnia zakończenia Konkursu. Informacja o wygranej zostanie przesłana wiadomością e-mail na adres,
z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia lub na profilu społecznościowym Organizatora.
4. Nagrodzony Uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem i/lub Koordynatorem w
terminie kolejnych 14 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny otrzymania informacji o wygranej, pod
rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia wszystkich danych (w tym danych dotyczących
rachunku bankowego oraz urzędu skarbowego właściwego da Nagrodzonego Uczestnika) i terminów
koniecznych do wypłaty lub rozliczenia Nagrody.
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5. Nagrodzony Uczestnik zobowiązany jest do podpisania wszelkich dodatkowych dokumentów
niezbędnych do wypłaty lub rozliczenia Nagrody wskazanych przez Organizatora.
6. Organizator i/lub Koordynator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych
ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu wypłaty Nagrody lub opłacenia
ewentualnego podatku od Nagrody.
7. Wypłata grantu, o którym mowa w pkt. VI ust. 1 a) na rzecz Nagrodzonego Uczestnika nastąpi na
podstawie odrębnej umowy dotacji zawartej pomiędzy Organizatorem a Nagrodzonym Uczestnikiem, o
którym mowa w pkt. VI ust. 1 a) w terminie 30 dni od wyłonienia Nagrodzonego Uczestnika.
Szczegółowy termin i zasady przyznania dotacji określone zostaną w ww. umowie.
8. Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
(a) nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony; (b) przekaże
Organizatorowi nieprawdziwe dane; (c) nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie; (d)
naruszy postanowienia Rozdziału VI niniejszego Regulaminu; (e) w innych wypadkach wyraźnie
wskazanych w niniejszym Regulaminie.
9.Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona
do wysokości wartości Nagrody, o której mowa w pkt. VI ust. 1 lit. a).
VII. OBOWIĄZEK PODATKOWY
Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W przypadku, gdy na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca Nagrody będzie podlegał
obowiązkowi uiszczenia za pośrednictwem Organizatora podatku dochodowego od otrzymanej nagrody
pieniężnej, Nagroda zostanie wypłacona Nagrodzonemu Uczestnikowi po odjęciu kwoty należnego
podatku dochodowego.
VIII. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników, osób reprezentujących Uczestników oraz osób,
których dane zostały ujawnione w treści Zadań Konkursowych, gromadzonych w związku z Konkursem
jest Kulczyk Foundation.
2. Szczegółowa informacja Organizatora o przetwarzaniu danych osobowych osób o których mowa w
ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać osoby, których dane
przekazuje Organizatorowi, z treścią załącznika nr 1, najpóźniej z chwilą ich przekazania Organizatorowi
3. Podanie danych osobowych osób o których mowa w ust 1, przez Uczestnika jest dobrowolne, ale
stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik odpowiada za zgodność z prawem
przekazania Organizatorowi jakichkolwiek danych w związku z udziałem w Konkursie. W przypadku,
gdy zgodnie z treścią załącznika nr 1 podstawą przetwarzania danych przez Organizatora jest zgoda
osoby, której dane dotyczą, brak takiej zgody będzie skutkować́ odmową przyjęcia lub odrzuceniem
przyjętego Zgłoszenia konkursowego (oraz Zadania Konkursowego) do Konkursu i odmową
przekazania Nagrody.
4. Do zakończenia Konkursu i wydania Nagrody osoba, której dane Organizator przetwarza zgodnie z
treścią Załącznika nr 1 na podstawie zgody tej osoby, może cofnąć́ zgodę̨ na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail
Koordynatora zoltytalerz@kulczykfoundation.org.pl lub iod@kulczykfoundation.org.pl - wiadomość́ o
temacie "Cofniecie zgody na przetwarzanie danych". Cofniecie takiej zgody, o ile uniemożliwia
Organizatorowi korzystanie ze Zgłoszenia konkursowego na warunkach określonych w Regulaminie,
jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody przez
Uczestnika, który przekazał dane osoby korzystającej z prawa cofnięcia zgody.
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5. Okres przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Uczestników, którzy nie wygrali
nagrody zakończy się̨ z upływem 6 (sześciu) miesięcy od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
6. Okres przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Uczestników, którzy wygrali nagrody w
Konkursie zakończy się̨ z upływem 5 (pięciu) lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
nastąpiło zrealizowanie Nagrody w Konkursie (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji
podatkowej).
IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej na
adres Organizatora zoltytalerz@kulczykfoundation.org.pl. Reklamacje mogą być składane w terminie
14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji).
Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
3. W wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w
reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem
danych, ani też nie gwarantuje, że jakiekolwiek strony, w szczególności Strona Konkursowa będą wolne
od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub
uszkodzenia podczas lub po transmisji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji
z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień
niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie
naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub
opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub
zwierząt.
5. Administrator portalu Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez
Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie
sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami,
albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla
zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis
facebook.com ani z nim związany.
7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin
wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej.
8. Organizator ustanawia adres korespondencyjny Koordynatora dla wszelkiej korespondencji
związanej z Konkursem: zoltytalerz@kulczykfoundation.org.pl
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Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU „ZDROWO NAKRĘCENI”
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z udziałem Państwa
lub podmiotu, który udostępnił Państwa dane w związku ze swoim udziałem w konkursie jest Kulczyk
Foundation z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, wpisaną do Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000471002, REGON 147124722, NIP 7010414847
(„Kulczyk Foundation”). Bezpośredni kontakt z Kulczyk Foundation w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych możliwy jest listownie na adres Kulczyk Foundation: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa,
Polska, jak również poprzez kontakt inspektorem ochrony danych osobowych Kulczyk Foundation - na adres
e – mail: iod@kulczykfoundation.org.pl.
Cele i podstawy prawne przetwarzania. Jeżeli jesteście Państwo osobiście stroną umowy zawartej z
Kulczyk Foundation, Kulczyk Foundation będzie przetwarzać Państwa dane (w szczególności imię i nazwisko/
adres/ inne dane kontaktowe jak np. numer telefonu, adres email) w celu zawarcia i wykonania umowy (art.
6 ust. 1 lit b) RODO).
Jeżeli przy zawieraniu umowy lub działaniach związanych z uczestnictwem w konkursie działacie Państwo
jako reprezentant kontrahenta Kulczyk Foundation (członek zarządu spółki lub prokurent) lub zostaliście
Państwo wskazani jako osoby kontaktowe w celu realizacji umowy, Kulczyk Foundation będzie przetwarzać
Państwa dane (w szczególności imię i nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe [e-mail czy numer
telefonu]) w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prawidłowej
identyfikacji drugiej Strony umowy oraz zapewnieniu wykonania i realizacji zawartej z Państwa organizacją
umowy (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). We wszystkich wskazanych wyżej przypadkach, Kulczyk Foundation będzie
również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z
prawidłowym rozliczeniem księgowym i podatkowym zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z
przepisami prawa podatkowego oraz przepisami o rachunkowości). Ponadto, podane przez Państwa dane
osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Kulczyk Foundation (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest:
a) przechowywanie umowy dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania
spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
b) dochodzenie ewentualnych roszczeń, bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z
wykonaniem zawieranej z Panem/Panią umowy.
Obowiązek lub dobrowolność podania danych. Jeżeli jesteście Państwo osobiście stroną umowy zawartej
z Kulczyk Foundation, lub działacie Państwo jako reprezentant kontrahenta Kulczyk Foundation to podanie
danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych uniemożliwi
zawarcie umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
Okres przetwarzania danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do
wykonania umowy zawartej z Państwem lub Państwa organizacją. Jeżeli Państwa dane osobowe nie będą
dłużej wymagane w celu wykonania łączących nas z Państwem i/lub Państwa organizacją zobowiązań
umownych oraz w celu wykonania naszych obowiązków prawnych, zostaną one usunięte chyba, że ich dalsze
przetwarzanie jest wymagane przez przepisy prawa.
Odbiorcy danych. Odbiorcami danych osobowych, którym Kulczyk Foundation udostępnia lub powierza
dane osobowe, mogą być podmioty świadczące na rzecz Kulczyk Foundation usługi doradcze,
administracyjne, księgowe oraz obsługa IT.
Państwa prawa. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Kulczyk Foundation
przysługują Państwu następujące prawa:
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a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Kulczyk
Foundation przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Kulczyk Foundation są nieprawidłowe
lub niekompletne;
c) prawo żądania od Kulczyk Foundation usunięcia danych;
d) prawo żądania od Kulczyk Foundation ograniczenia przetwarzania danych;
e) w zakresie w jakim Kulczyk Foundation przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie umowy oraz w
sposób zautomatyzowany – prawo do przenoszenia danych osobowych;
f)

w zakresie w jakim Kulczyk Foundation przetwarza Państwa dane na podstawie przesłanki prawnie
uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych przez Kulczyk Foundation;

g) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na Państwa miejsce zwykłego pobytu lub pracy
lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie. Kulczyk Foundation nie będzie wykorzystywać
danych osobowych w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.
Źródło danych. Jeżeli jesteście Państwo osobiście stroną umowy z Kulczyk Foundation bądź jeżeli wyrazili
Państwo zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, to Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od
Państwa. Jeżeli przy zawieraniu umowy działacie Państwo jako reprezentant kontrahenta Kulczyk Foundation
(np. członek zarządu spółki lub prokurent) lub zostaliście Państwo wskazani jako osoby kontaktowe w celu
realizacji umowy, Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa organizacji lub z
Krajowego Rejestru Sądowego.
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Załącznik nr 2 do REGULAMINU KONKURSU „ZDROWO NAKRĘCENI”
OŚWIADCZENIE
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………….
zamieszkały/a pod adresem ………………………………………………….…………………….…………
będący/a

podopiecznym/podopieczną

następującej

placówki

…………………….…………………….…………………….…………………….……………………………
niniejszym udzielam nieodpłatnej zgody na rzecz Kulczyk Foundation oraz podmioty współpracujące z
Kulczyk Foundation na wykorzystanie mojego wizerunku oraz wypowiedzi, utrwalonego na materiałach
filmowych i fotografiach („Materiały”) powstałych w związku z udziałem mojej placówki w Konkursie
„ZDROWO NAKRĘCENI” („Konkurs”) organizowanym przez Kulczyk Foundation z siedzibą w
Warszawie, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000471002, NIP: 7010414847,
REGON:
147124722,
opublikowanym
na
portalu
społecznościowym
www.facebook.com/kulczykfoundation oraz na stronie www.zoltytalerz.pl, w tym na rozpowszechnianie
Materiałów z oznaczeniem ich moim imieniem i nazwiskiem, na zasadach opisanych szczegółowo
poniżej.
I. Udzielona przeze mnie zgoda uprawnia Kulczyk Foundation do posługiwania się i rozpowszechniania
Materiałów w dowolny sposób i w dowolnym zakresie, w szczególności w ramach działalności Kulczyk
Foundation, w celu promocji Kulczyk Foundation oraz w celu produkcji jakiegokolwiek programu lub
projektu realizowanego przez Kulczyk Foundation, a także uprawnia Kulczyk Foundation do udzielenia
upoważnień do korzystania z Materiałów dowolnym podmiotom trzecim.
Wykorzystanie Materiałów przez Kulczyk Foundation oraz podmioty upoważnione przez Kulczyk
Foundation może polegać w szczególności na:
•
umieszczeniu mojego wizerunku i wypowiedzi utrwalonych w ramach Materiałów we wszelkich
materiałach reklamowych i promocyjnych;
•

utrwalaniu Materiałów jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej,
cyfrowo);

•

zwielokrotnianiu Materiałów jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej,
cyfrowo),

•

wprowadzaniu Materiałów do obrotu oraz wprowadzania do pamięci komputera, do sieci
komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

•

publicznym udostępnianiu Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie, w tym w szczególności w
ramach prowadzonych przez Kulczyk Foundation portali społecznościowych lub „social media”,
w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub
nieodpłatnych, w tym z towarzyszeniem reklam, w szczególności video on demand, pay-perview), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek
systemów i urządzeń;

•

publicznym odtwarzaniu Materiałów;

•

wystawianiu, wyświetlaniu, użyczaniu i/lub najmie Materiałów;
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•

nadawaniu i reemitowaniu analogowym oraz cyfrowym, przewodowym oraz bezprzewodowym
Materiałów,

Ponadto wyrażam zgodę na łączenie moich wypowiedzi i wizerunku utrwalonego w ramach Materiałów
z innymi materiałami filmowymi, fotografiami, tekstami i ilustracjami, wykorzystanie powstałych w ten
sposób dzieł w dowolny sposób oraz przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, iż materiały te mogą być
dowolnie przerabiane i modyfikowane przez ich autora, Kulczyk Foundation lub jakikolwiek inny
podmiot, który nabędzie prawa autorskie do tych materiałów i fotografii, pod warunkiem, że nastąpi to
zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem i z poszanowaniem moich dóbr osobistych.
Niniejszym potwierdzam, iż Kulczyk Foundation oraz jakikolwiek inny podmiot, który nabędzie
upoważnienie do korzystania Materiałów bez konieczności każdorazowego zatwierdzania przeze mnie
sposobu w jaki mój wizerunek lub moje wypowiedzi zostały pokazane.
Zgoda, o której mowa w niniejszym oświadczeniu nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie
tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
II. Oświadczam jednocześnie, że zostałam/-łem poinformowana/-y o tym, że:
• Administratorem moich danych osobowych podanych w związku z udzieleniem zgody jest Kulczyk
Foundation, fundacja założona i działająca pod prawem polskim, z siedzibą przy ul. Kruczej 24/26,
00-526 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471002 („Administrator”). Kontakt z Fundacją w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy listownie pod ww. adresem.
• Administrator powołał inspektora ochrony danych, jest to osoba, z którą można skontaktować się we
wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Pana/Pani oraz korzystania z praw
związanych z ich przetwarzaniem. Z inspektorem można skontaktować się poprzez adres email
iod@kulczykfoundation.org.pl.
• Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań wskazanych w pkt I powyżej,
ponieważ jest to niezbędne do realizacji uprawnień KULCZYK FOUNDATION wynikających z
udzielonego przez Pana/Panią oświadczenia o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na korzystaniu z Pana/Pani wypowiedzi i wizerunku utrwalonych w
ramach Materiałów zgodnie z treścią powyższego oświadczenia o zgodzie na rozpowszechnianie
wizerunku (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
• Ponadto, podane dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu KULCZYK FOUNDATION w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
którym jest:
- przechowywanie dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania
spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
- dochodzenie ewentualnych roszczeń bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
• Podanie danych osobowych zawartych w treści oświadczenia o zgodzie na rozpowszechnianie
wizerunku jest konieczne do udziału Placówki w Koknkursie, o której mowa na wstępie niniejszego
oświadczenia.
• Administrator może ujawnić przetwarzane dane osobowe:
- podmiotom dostarczającym
Administratora oraz

i

wspierającym

systemy

informatyczne

stosowane

przez

-

podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;

-

podmiotom świadczącym usługi związane z organizacją warsztatów organizowanych przez
Administratora oraz marketingiem i przygotowaniem dokumentacji zdjęciowej oraz jej publikacji;
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-

podmiotom upoważnionym, o których mowa w treści oświadczenia, tj. podmiotom
współpracującym z Administratorem w zakresie realizowanych przez Administratora projektów.

• Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykorzystywania materiałów filmowych i
fotografii zgodnie z treścią ww. oświadczenia oraz dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń
wynikających z faktu przetwarzania wizerunku oraz wypowiedzi zgodnie z treścią oświadczenia.
• Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
• Ponadto, przysługuje Panu/Pani – w granicach przewidzianych w RODO - prawo do: żądania
dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich
danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), żądania ograniczenia przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
• Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy).
• Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji w sposób
zautomatyzowany, w tym profilowania.

________________________________
(miejscowość, data i podpis podopiecznego)

________________________________
(miejscowość, data i podpis opiekuna prawnego*)
*wypełnić w przypadku uczestnika będącego osobą małoletnią
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