
 

 
 

Regulamin  

Konkursu na imię maskotki  

obchodów 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża  

Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie
 

§ 1. Cele konkursu: 
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pomysłu na imię dla maskotki obchodów 100-
lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie - 
psa bernardyna, a także promocja Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie jako 
organizacji pożytku publicznego. Maskotka ma kojarzyć się z bezpieczeństwem oraz chęcią 
niesienia pomocy innym.  
 
Maskotka ma stać się wizytówką obchodów 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, 
Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie. Będzie wykorzystywana jako postać 
promująca wszystkie działania i wydarzenia odbywające się w ramach działalności statutowej 
Stowarzyszenia oraz podczas wydarzeń wpisanych w obchody 100-lecia Polskiego 
Czerwonego Krzyża, Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie ze szczególnym 
uwzględnieniem środowiska dziecięco-młodzieżowego. 
 

§ 2. Informacje ogólne: 
1. Organizatorem konkursu jest Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Krakowie, ul. Studencka 19, 31-116 Kraków.  
2. Termin nadsyłania prac konkursowych –do dnia 15 kwietnia 2019 r.  
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 maja 2019 r.  
4. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu 
Konkursu.  
5. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie oraz sporne, dotyczące organizacji konkursu, 
rozstrzyga Organizator Konkursu.  
 

§ 3. Założenia konkursu: 
1. Konkurs skierowany jest do przedszkoli, jak i szkół podstawowych (wraz z oddziałami 

gimnazjalnymi) z terenu województwa małopolskiego. 

Dopuszcza się także udział w konkursie grupy dzieci i młodzieży wraz z opiekunem, np. grupy 
przedszkolnej, klasy szkolnej, szkolnego koła PCK, z terenu województwa małopolskiego. 
Dopuszcza się zgłoszenie jednej klasy bądź kilku klas; w konkursie nie musi brać udział cała 
placówka.  
2. Autor może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.  
3. Prace muszą być pracami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych tego typu 
konkursach.  



 

 

 
§ 4. Zakres przedmiotowy, miejsce, termin i sposób składania pracy: 

1. Jednostka zgłaszająca się do Konkursu wyznacza osobę koordynującą akcję ze strony 

tej jednostki i podaje jej dane w formularzu zgłoszeniowym. Osoba ta będzie osobą 

wyznaczoną do kontaktu w sprawie Konkursu. Osoba ta musi wyrazić zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych i zapoznać się z klauzulą informacyjną w sprawie 

przetwarzania danych osobowych (dokumenty te należy przedłożyć wraz ze zgłoszeniem 

do Konkursu; znajdują się one w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

2. Każda praca konkursowa powinna zawierać imię maskotki i objaśnienie proponowanego 

imienia.  

3. Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenia i zgody ujęte w Załączniku nr 2 do 

Regulaminu (dla uczestników pełnoletnich) lub oświadczenia i zgody ujęte w Załączniku nr 

3 do Regulamin (dla uczestników niepełnoletnich). Załączniki te zawierają m.in. 

oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodziców lub prawnych opiekunów) 

zawierające zgodę na udział w konkursie na zasadach ustalonych w Regulaminie – w 

przypadku uczestnika niepełnoletniego, zgody na przetwarzanie danych osobowych i 

przekazanie praw autorskich.  

4. Pracę konkursową wraz ze zgłoszeniem ujętym w Załączniku nr 1 oraz odpowiednim 

Załącznikiem, o którym mowa w ust. 3, należy przesyłać na adres e-mail: 

krakow.mlodziez@pck.malopolska.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Małopolski Oddział 

Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, 

z dopiskiem „Maskotka obchodów 100-lecia PCK w Małopolsce.” do dnia 15 kwietnia  2019 

r. (decyduje data stempla pocztowego).  

5. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu, lub 
dostarczone po terminie, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, nie będą podlegały ocenie Komisji.  
 

§ 5. Zasady wyboru imienia maskotki: 
1. O wyłonieniu Zwycięzcy konkursu zadecyduje specjalnie powołana Komisja składająca się z 
przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, którą powołuje Organizator 
konkursu.  
2. Komisja nadzorować będzie prawidłowy przebieg konkursu.  
3. Komisji przysługuje prawo do niewyłonienia Zwycięzcy.  
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne, zapadają większością głosów.  
5. Komisja, dokonując o wyborze najlepszego imienia maskotki, będzie brała pod uwagę 
pomysł oraz jego uzasadnienie.  
 

§ 6. Upominki 
1. Powołana Komisja konkursowa wyłoni Zwycięzcę. Dopuszczalne jest przyznanie wyróżnień.  
2. Nagrodą główną w konkursie jest udział w pokazie pierwszej pomocy prowadzonym przez 

maskotkę obchodów 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Małopolsce - psa 
bernardyna oraz drobne upominki zawierające logo PCK.  

3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody telefonicznie lub mailowo.  
4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem pracy 
konkursowej ponosi uczestnik konkursu.  
5. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana także na stronie internetowej 
www.pck.malopolska.pl oraz na www.facebook.com/krakow.pck/. 

http://www.facebook.com/krakow.pck/


 

 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, a tym samym 
niewyłonienia laureatów konkursu.  
 

§ 7. Prawa autorskie  
1. Zgłoszenie pracy konkursowej (w postaci autorskiego pomysłu na imię dla maskotki i jego 
objaśnienia) do konkursu, która okaże się pracą zwycięską, jest równoznaczne z zezwoleniem 
Organizatorowi Konkursu na używanie imienia maskotki oraz z przeniesieniem majątkowych 
praw autorskich do tej pracy konkursowej na rzecz Małopolskiego Oddziału Okręgowego 
Polskiego Czerwonego Krzyża na wszystkich znanych w chwili doręczenia pracy konkursowej 
do Organizatora Konkursu polach eksploatacji, w tym w szczególności na następujących polach 
eksploatacji:  

a) utrwalanie i nieograniczone zwielokrotnianie egzemplarzy utworu każdą możliwą 
techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, 
fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w 
szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu 
nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką 
komputerową lub przy pomocy rzutnika, 

b) wprowadzanie do pamięci komputera (w tym do serwera MOO PCK), przesyłanie przy 
pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, 

c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

d) publiczne udostępnianie, wystawianie, wyświetlanie, w szczególności 
na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w telewizji, w prasie, w Internecie, na 
plakatach, w folderach i ulotkach, 

e) publiczne wykonanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy obejmuje także zezwolenie na 
wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych wyżej. 
Organizator Konkursu ma prawo korzystać i rozpowszechniać pracę oraz jej opracowania bez 
oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Autora. Autor upoważnia Organizatora Konkursu 
do wykonywania jego autorskich praw osobistych i w tym zakresie zobowiązuje się 
do niewykonywania tych praw.  
3. Przeniesienie praw autorskich do zwycięskiej pracy konkursowej jest równoznaczne z 
przeniesieniem własności egzemplarza pracy konkursowej na rzecz Organizatora Konkursu. 
Przeniesienie praw autorskich majątkowych następuje z chwilą doręczenia zwycięskiej pracy 
konkursowej do Organizatora Konkursu.  
 

§8. 
Postanowienia końcowe: 

1. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.  

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu 

w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. 

3. W razie pytań i wątpliwości, dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u 

koordynatora Konkursu - Pani Marleny Szewczyk pod numerem telefonu 12 422 91 15 w. 32, 

e-mail: krakow.mlodziez@pck.malopolska.pl. 

 



 

 

 
 

Załącznik nr 1  

do Regulamin Konkursu na imię maskotki  

obchodów 100-lecia  

Polskiego Czerwonego Krzyża  

Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK  

w Krakowie 

………………………..………. 
pieczęć placówki 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  

do konkursu na imię maskotki obchodów 100-lecia  

Polskiego Czerwonego Krzyża  

Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie 

 

Rodzaj zgłaszającego  przedszkole 

 

szkoła podstawowa/ gimnazjalna 

 

inna (klasa/grupa/koło) 

 

Nazwa zgłaszającego  

(łącznie z patronem) – w 

przypadku posiadania nazwy 

 

 

Adres zgłaszającego 

(wraz z kodem pocztowym) 
 

 
Imię i nazwisko osoby 

koordynującej akcję ze 

strony zgłaszającego 

 

Kontakt do osoby 

koordynującej akcję (numer 

telefonu i adres e-mail) 

 

Ilość klas/grup oraz 

uczniów/osób biorących 

udział w konkursie 

 

 

 

 
UWAGA! Wypełnioną Kartę zgłoszeniową wraz z poniższymi dokumentami w sprawie 

danych osobowych oraz Załącznikami nr 2 lub 3 do Regulaminu należy przysłać skanem 

mailowo na adres: krakow.mlodziez@pck.malopolska.pl najpóźniej do dnia 15 kwietnia 

2019 roku.  

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu , w pełni akceptuję 

jego warunki i zobowiązuję się do jego przestrzegania .  
 
 

……………………………….………………. 
pieczątka i czytelny podpis dyrektora placówki 

jako osoby upoważnionej do reprezentacji placówki albo koordynatora w przypadku gdy zgłaszającym nie jest 

placówka oświatowa 



 

 

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
OSOBY KOORDYNUJĄCEJ KONKURS ZE STRONY PLACÓWKI                                         

 
Zgodnie z art. 13 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 (dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Polski Czerwony Krzyż informuje, że: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa.  

 

W Polskim Czerwonym Krzyżu od dnia 25 maja 2018 r. działa Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony 

Danych: Pana Andrzeja Antoń, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, adres e-mail: andrzej.anton@pck.org.pl  telefon + 48 22 326 13 06.  

 
Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu) są przetwarzane w celu realizacji 

Pani/Pana udziału jako osoby koordynującej Konkurs w jednostce, która Pana/Panią zgłosiła, na imię maskotki obchodów 100-lecia Polskiego 

Czerwonego Krzyża Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie, organizowany przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego) oraz w celu 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora 

(art.  6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego). Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie 

zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pana/Pani dane osoby zostaną 

uzyskane od jednostki biorącej udział w ww. Konkursie i dokonującej zgłoszenia do ww. Konkursu. 

 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa oraz podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania ww. Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi 
danych i w stosunku do niego.  
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w charakterze osoby koordynującej ww. 
Konkurs z ramienia placówki, która dokonała zgłoszenia w ww. Konkursie. Skutkiem odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych 
będzie brak możliwości uczestniczenia w charakterze osoby koordynującej ww. Konkurs z ramienia placówki, która dokonała zgłoszenia w 
ww. Konkursie. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w 
Rozporządzeniu Ogólnym. 
 
W razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego, ma Pani/Pan prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Potwierdzam, że zapoznałem/-am się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 
 
 

………………………………………………………………… 
Miejscowość, data, czytelny podpis 

 
 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
osoby koordynującej Konkurs ze strony Jednostki 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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) wyrażam zgodę na pełnienie funkcji 
koordynatora akcji w ramach poniższego Konkursu oraz na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej 
karcie zgłoszeniowej Jednostki w Konkursie na imię maskotki obchodów 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża 
Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie, organizowanym przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża, dla potrzeb realizacji ww. Konkursu oraz mojego udziału w charakterze osoby koordynującej ww. Konkurs 
z ramienia Jednostki, która dokonała zgłoszenia w ww. Konkursie. 
 

 
 

………………………………………………………………… 
Miejscowość, data, czytelny podpis 

 



   
 

 

 
Załącznik nr 2 

Do Regulaminu Konkursu na imię maskotki  
obchodów 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża  

Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie

 
DLA UCZESTNIKÓW PEŁNOLETNICH 

 
 
………………………………….. 
/imię i nazwisko uczestnika konkursu/ 
 
 
……………………………………. 
/wiek uczestnika konkursu/ 

 
 

OŚWIADCZENIA  
 
W związku z przystąpieniem do Konkursu na imię maskotki obchodów 100-lecia Polskiego Czerwonego 
Krzyża Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie
(zwanego dalej „Konkursem”) organizowanego przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża, ja niżej podpisany jako Uczestnik/Uczestniczka Konkursu oświadczam, że wyrażam 
zgodę na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, 
wieku) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, dalej: RODO).  
 
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż, ul. Mokotowska 14, 00-
561 Warszawa. 

2. W Polskim Czerwonym Krzyżu od dnia 25 maja 2018 r. działa Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Pana Andrzeja Antoń, ul. 
Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, adres e-mail: andrzej.anton@pck.org.pl  telefon + 48 22 
326 13 06.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu oraz podania 
wyników Konkursu wyłącznie na podstawie mojej zgody (na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. a 
ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), w celu podania informacji o autorze 
projektu (art.  6 ust. 1 lit. c ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz w celu 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami, co 
stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art.  6 ust. 1 lit. f ww. ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych). Przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym 
momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w 
Konkursie. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: osoby, które będą przeglądały stronę internetową 
Organizatora oraz profil na Facebook, podmioty działające na zlecenie Administratora i 
współpracujące z Administratorem w zakresie organizacji Konkursu, organy publiczne i inne 
podmioty - w przypadkach określonych przepisami prawa.  



 

 

6. Dane osobowe będą przetwarzane aż do zakończenia procedury konkursowej i na czas 
ogłoszenia wyników Konkursu, przy czym później przez okres przedawnienia roszczeń 
przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego oraz okres wynikający z 
obowiązujących przepisów prawa autorskiego.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar 
Gospodarczy) oraz do organizacji międzynarodowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani 
profilowania 

9. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i 
uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich 
sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora 
(chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na 
warunkach określonych w RODO. 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych (RODO). 

 
 
…………………………………..                        ………………………………….. 
                (data)             czytelny podpis Uczestnika* 
  
* oświadczenie podpisuje czytelnie Uczestnik - w przypadku pełnoletniego Uczestnika 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu na imię maskotki obchodów 100-lecia 
Polskiego Czerwonego Krzyża Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie dostępnym 
na stronie internetowej www.pck.malopolska.pl oraz akceptuję treść jego zapisów. 

 
 
…………………………………..                        ………………………………….. 
                  (data)          czytelny podpis Uczestnika* 
  
 
* oświadczenie podpisuje czytelnie Uczestnik - w przypadku pełnoletniego Uczestnika 

 
Wyrażam/ nie wyrażam** zgodę/-y na publikację wyników Konkursu na imię maskotki obchodów 100-

lecia Polskiego Czerwonego Krzyża Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie 

organizowanego przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK, zawierających moje imię i nazwisko na 

stronie internetowej www.pck.malopolska.pl oraz na www.facebook.com/krakow.pck/ - w przypadku 

gdy moja grupa/klasa zostanie Laureatem ww. Konkursu. 

 

TAK                  NIE** 

 
…………………………………..               ……………………………….. 

                  (data)         czytelny podpis Uczestnika* 

  

* oświadczenie podpisuje czytelnie Uczestnik - w przypadku pełnoletniego Uczestnika 

** właściwe podkreślić 

http://www.facebook.com/krakow.pck/


 

 

 
Ponadto oświadczam, że z dniem doręczenia do Organizatora Konkursu (Małopolskiego Oddziału 
Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża) na imię maskotki obchodów 100-lecia Polskiego 
Czerwonego Krzyża Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie pracy konkursowej, która 
okaże się zwycięska, na Organizatora przechodzą (w ramach otrzymanej nagrody w konkursie) 
autorskie prawa majątkowe do przekazywanej pracy  na wszystkich znanych w chwili doręczenia pracy 
konkursowej do Organizatora Konkursu polach eksploatacji, w tym w szczególności na następujących 
polach eksploatacji:  

a) utrwalanie i nieograniczone zwielokrotnianie egzemplarzy utworu każdą możliwą techniką 
dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, fotograficzną, 
kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez 
drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, 
magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub przy pomocy 
rzutnika, 

b) wprowadzanie do pamięci komputera (w tym do serwera MOO PCK), przesyłanie przy 
pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, 

c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

d) publiczne udostępnianie, wystawianie, wyświetlanie, w szczególności na ogólnodostępnej 
wystawie lub ekspozycji, w telewizji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach 
i ulotkach, 

e) publiczne wykonanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje także zezwolenie na wykonywanie 
autorskich praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych wyżej. Organizator Konkursu 
ma prawo korzystać i rozpowszechniać pracę oraz jej opracowania bez oznaczania ich moim imieniem 
i nazwiskiem. Upoważniam Organizatora Konkursu do wykonywania moich autorskich praw osobistych 
i w tym zakresie zobowiązuję się do niewykonywania tych praw. Przeniesienie praw autorskich jest 
równoznaczne z przeniesieniem własności egzemplarza pracy konkursowej na rzecz Organizatora 
Konkursu. Przeniesienie praw autorskich majątkowych następuje z chwilą doręczenia pracy 
konkursowej do Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu może używać zwycięskiego imienia 
maskotki. Na powyższe wyrażam niniejszym zgodę. 
 
 

 
…………………………………..                        ………………………………….. 
                       (data)          czytelny podpis Uczestnika* 
  
 
* oświadczenie podpisuje czytelnie Uczestnik - w przypadku pełnoletniego Uczestnika 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 3 
Do Regulaminu Konkursu na imię maskotki  

obchodów 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża  
Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie

 
DLA UCZESTNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH 

 
………………………………….. 
/imię i nazwisko uczestnika konkursu/ 
 
 
……………………………………. 
/wiek uczestnika konkursu/ 

 
 

OŚWIADCZENIA 
 
W związku z przystąpieniem przez ww. Uczestnika/Uczestniczkę do Konkursu na imię maskotki 
obchodów 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w 
Krakowie (zwanego dalej „Konkursem”) organizowanego przez Małopolski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża, ja niżej podpisany jako przedstawiciel ustawowy 
Uczestnika/Uczestniczki Konkursu oświadczam, że wyrażam zgodę na udział Uczestnika/Uczestniczki 
w Konkursie oraz na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska) oraz danych 
osobowych Uczestnika/Uczestniczki (tj. imienia, nazwiska, wieku) zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).  
 
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika/Uczestniczki 
jest Polski Czerwony Krzyż, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa. 

2. W Polskim Czerwonym Krzyżu od dnia 25 maja 2018 r. działa Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Pana Andrzeja Antoń, ul. 
Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, adres e-mail: andrzej.anton@pck.org.pl  telefon + 48 22 
326 13 06.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu oraz podania 
wyników Konkursu wyłącznie na podstawie zgody (na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. a ww. 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), w celu podania informacji o autorze projektu 
(art.  6 ust. 1 lit. c ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz w celu ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami, co stanowi prawnie 
uzasadniony interes Administratora (art.  6 ust. 1 lit. f ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych). Przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym 
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w 
Konkursie. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: osoby, które będą przeglądały stronę internetową 
Organizatora oraz profil na Facebook, podmioty działające na zlecenie Administratora i 



 

 

współpracujące z Administratorem w zakresie organizacji Konkursu, organy publiczne i inne 
podmioty - w przypadkach określonych przepisami prawa.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane aż do zakończenia procedury konkursowej i na czas 
ogłoszenia wyników Konkursu, przy czym później przez okres przedawnienia roszczeń 
przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego oraz okres wynikający z 
obowiązujących przepisów prawa autorskiego.  

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar 
Gospodarczy) oraz do organizacji międzynarodowych. 

8. Dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani 
profilowania 

9. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i 
uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści danych oraz ich 
sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora 
(chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na 
warunkach określonych w RODO. 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych. 

 
 
…………………………………..                        ………………………………….. 
                (data)             czytelny podpis przedstawiciela ustawowego* 

  
* oświadczenie podpisuje czytelnie przedstawiciel ustawowy Uczestnika - w przypadku niepełnoletniego 
Uczestnika 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu na imię maskotki obchodów 100-lecia 
Polskiego Czerwonego Krzyża Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie dostępnym na 
stronie internetowej www.pck.malopolska.pl oraz akceptuję treść jego zapisów. 

 
 
…………………………………..                        ………………………………….. 
                (data)             czytelny podpis przedstawiciela ustawowego* 
  
* oświadczenie podpisuje czytelnie przedstawiciel ustawowy Uczestnika - w przypadku niepełnoletniego 
Uczestnika 

  
 
Wyrażam/ nie wyrażam** zgodę/-y na publikację wyników Konkursu na imię maskotki obchodów 100-

lecia Polskiego Czerwonego Krzyża Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie 

organizowanego przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK, zawierających imię i nazwisko 

Uczestnika/Uczestniczki na stronie internetowej www.pck.malopolska.pl oraz na 

www.facebook.com/krakow.pck/ - w przypadku gdy grupa/klasa Uczestnika/Uczestniczki zostanie 

Laureatem ww. Konkursu. 

 

TAK                  NIE** 

 

 

http://www.facebook.com/krakow.pck/


 

 

…………………………………..                        ………………………………….. 
                (data)             czytelny podpis przedstawiciela ustawowego* 
  
* oświadczenie podpisuje czytelnie przedstawiciel ustawowy Uczestnika - w przypadku niepełnoletniego 
Uczestnika 
** właściwe podkreślić 

 

 
Ponadto oświadczam, że z dniem doręczenia do Organizatora Konkursu (Małopolskiego Oddziału 
Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża) na imię maskotki obchodów 100-lecia Polskiego 
Czerwonego Krzyża Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie pracy konkursowej, która 
okaże się zwycięska, na Organizatora przechodzą (w ramach otrzymanej nagrody w konkursie) 
autorskie prawa majątkowe do przekazywanej pracy  na wszystkich znanych w chwili doręczenia pracy 
konkursowej do Organizatora Konkursu polach eksploatacji, w tym w szczególności na następujących 
polach eksploatacji:  

f) utrwalanie i nieograniczone zwielokrotnianie egzemplarzy utworu każdą możliwą techniką 
dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, fotograficzną, 
kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez 
drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, 
magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub przy pomocy 
rzutnika, 

g) wprowadzanie do pamięci komputera (w tym do serwera MOO PCK), przesyłanie przy 
pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, 

h) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

i) publiczne udostępnianie, wystawianie, wyświetlanie, w szczególności na ogólnodostępnej 
wystawie lub ekspozycji, w telewizji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach 
i ulotkach, 

j) publiczne wykonanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje także zezwolenie na wykonywanie 
autorskich praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych wyżej. Organizator Konkursu 
ma prawo korzystać i rozpowszechniać pracę oraz jej opracowania bez oznaczania ich imieniem i 
nazwiskiem Uczestnika/Uczestniczki. Upoważniam Organizatora Konkursu do wykonywania autorskich 
praw osobistych Uczestnika/Uczestniczki i w tym zakresie zobowiązuję się do niewykonywania tych 
praw. Przeniesienie praw autorskich jest równoznaczne z przeniesieniem własności egzemplarza pracy 
konkursowej na rzecz Organizatora Konkursu. Przeniesienie praw autorskich majątkowych następuje z 
chwilą doręczenia pracy konkursowej do Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu może używać 
zwycięskiego imienia maskotki. Na powyższe wyrażam niniejszym zgodę. 
 

 
 
…………………………………..                        ………………………………….. 
                (data)             czytelny podpis Uczestnika* 
 
 

 
…………………………………..                        ………………………………….. 
                (data)             czytelny podpis przedstawiciela ustawowego** 
  
* oświadczenie podpisuje Uczestnik, który ukończył 13 rok życia 
**oświadczenie podpisuje czytelnie przedstawiciel ustawowy Uczestnika - w przypadku niepełnoletniego 
Uczestnika 


