REGULAMIN KONKURSU ”LECĄ BOĆKI”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs pod nazwą „LECĄ BOĆKI” (dalej zwany „Konkursem”) jest organizowany na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Przyrodnicza „pro Natura” z siedzibą w Trzcinica
Wołowska (56-160), przy Trzcinica Wołowska nr 10 poczta Wińsko, wpisana do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000458008, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu –
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji
podatkowej (NIP): 988 029 33 40, REGON: 022121844 (dalej zwana „Organizatorem”).
3. Patronem Konkursu i fundatorem nagród jest Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy Al.
Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000271591, posiadająca
numer identyfikacji podatkowej (NIP) 9570957722 oraz kapitał zakładowy w wysokości
4.521.612.884,88 zł (wpłacony w całości) (dalej zwana „Mecenasem głównym”).
4. Konkurs organizowany jest na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram (dalej
zwanych „Portalami”) pod warunkiem opublikowania pracy konkursowej (dalej zwanej
„Pracą”) na którymkolwiek z portali i oznaczenia pracy hashtagami „#bocianypl” oraz
„#energa”, a także oznaczenia profilu Organizatora (w przypadku Facebooka: @Bociany.pl, w
przypadku Instagrama: @BocianyPL).
5. Głównym celem Konkursu jest wspieranie działań edukacyjnych skierowanych do dzieci,
w szczególności w postaci krzewienia i popularyzacji wiedzy o ochronie bociana białego.
6. Konkurs rozpoczyna się z dniem 29 maja 2020 roku. Zgłoszenia w Konkursie można składać do
dnia 21 czerwca 2020 roku do godziny 23:59:59 (dalej zwany "Czasem Składania Zgłoszeń").
7. Zasięg terytorialny Konkursu obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 19 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018
r. poz. 165).
9. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest wyłącznie
odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu.
10. Organizator Konkursu powoła Jury, w którego skład wejdą przedstawiciele wskazani przez
Organizatora oraz Mecenasa Głównego, a jego celem będzie wyłonienie Zwycięzców w sposób
i zakresie przewidzianym przez Regulamin (dalej zwane „Jury”).
11. W ramach Konkursu Jury wybierze prace, które w ocenie Jury będą stanowiły najbardziej
kreatywną interpretację materiału w postaci książki „Lecą boćki” przy uwzględnieniu dalszych
postanowień Regulaminu (dalej zwane „Zwycięzcami”).
12. Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów niezbędnych do udziału w Konkursie oraz nie
odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas lub w związku z udziałem w Konkursie.
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§ 2 UCZESTNICY KONKURSU
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Uczestnikami Konkursu mogą być dwie kategorie podmiotów:
1) osoba fizyczna w wieku od 3 do 10 lat (do dnia poprzedzającego ukończenie 11 roku
życia). Przy czym decyduje wiek Uczestnika w dniu opublikowania Pracy. W jej imieniu
pracę konkursową zamieszcza jej przedstawiciel ustawowy (dalej zwany
„Przedstawicielem ustawowym”) na swoim prywatnym profilu w serwisie Facebook lub
Instagram;
2) placówka oświatowa (przedszkole lub szkoła podstawowa), reprezentowana przez
„Przedstawiciela placówki”, który w jej imieniu zamieszcza na profilu placówki w
serwisie Facebook lub Instagram prace wykonane przez podopiecznych w wieku 3-10 lat
(do dnia poprzedzającego ukończenie 11 roku życia). Przy czym decyduje wiek
Uczestnika w dniu zamieszczenie Pracy. Praca może być przygotowana indywidualnie
lub grupowo przez podopiecznego danej placówki.
Biorąc udział w konkursie, każdy Przedstawiciel placówki oświadcza, że posiada zgodę
Przedstawicieli ustawowych podopiecznych, będących autorami Prac na publikację ich
wizerunku, w przypadku gdy Praca go obejmuje.
Przedstawiciel placówki biorącej udział w Konkursie oświadcza, że jest uprawniony do zgłoszenia
Pracy w Konkursie, w szczególności posiada zgody wszystkich autorów Pracy na zgłoszenie Pracy
do Konkursu. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich
osób trzecich, spowodowane nieprawdziwością oświadczenia złożonego w niniejszym punkcie.
Osoba biorąca udział w Konkursie, zwalnia Organizatora Konkursu od wszelkich roszczeń osób
trzecich, mogących wyniknąć z nieprawdziwości niniejszego oświadczenia.
Przez Przedstawiciela ustawowego Uczestnika należy rozumieć rodzica Uczestnika, któremu
przysługuje pełna władza rodzicielska, a także innych przedstawicieli ustawowych Uczestnika,
jeżeli są oni uprawnieni do reprezentowania Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa polskiego.
Przez Przedstawiciela placówki Uczestnika należy rozumieć Dyrektora lub Wicedyrektora
placówki lub nauczyciela z danej placówki, upoważnionego do reprezentowania placówki przez
Dyrektora lub Wicedyrektora.
W Konkursie nie może brać udziału osoba, której Przedstawiciel ustawowy jest pracownikiem
Organizatora lub Mecenasa Głównego, a także członkowie jego najbliższej rodziny, przez co
należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo lub osobę pozostającą w
stosunku przysposobienia.
Pracownikami w rozumieniu Regulaminu są członkowie organów Organizatora lub Mecenasa
Głównego, a także osoby zatrudnione przez Organizatora lub Mecenasa Głównego na podstawie
umowy o pracę lub świadczące inne usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

§ 3 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Zadaniem Konkursowym jest wykonanie Pracy w formie dowolnej (np. recytacja, odśpiewanie,
przebranie, scenka, praca plastyczna) będące kreatywnym odtworzeniem lub interpretacją
książeczki „Lecą boćki” (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”).
2. Technika wykonania Pracy jest dowolna.
3. Uczestnik w ramach Konkursu może przesłać tylko jedną pracę.
4. Prace mogą być realizowane i zgłaszane:
1) indywidulanie - w przypadku osób fizycznych;
2) indywidualnie lub zespołowo – w przypadku placówek oświatowych.
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5. W celu przystąpienia i wzięcia udziału w Konkursie konieczne jest łączne spełnienie następujących
warunków:
1) zapoznanie się i akceptacja treści Regulaminu i treści obowiązku informacyjnego zgodnie
z art. 13 RODO w przypadku przedstawicieli ustawowych osób fizycznych, a zgodnie z art. 14
RODO w przypadku przedstawicieli placówek oświatowych, wskazanego w §8 Regulaminu;
2) wykonanie zadania konkursowego, będącego dowolną kreatywną interpretacją materiału
w postaci książki „Lecą boćki”;
3) zamieszczenie Pracy poprzez opublikowanie jej w serwisie Facebook lub Instagram;
4) oznaczenie Pracy hashtagami „#bocianypl” oraz „#energa” oraz oznaczenie profilu
Organizatora (w przypadku Facebooka: @Bociany.pl, w przypadku Instagrama: @BocianyPL).
6. Uczestnikom będą udostępnione wszelkie materiały stanowiące podstawę do wykonania pracy
konkursowej, tj. książeczka „Lecą boćki” oraz jej interpretacja poprzez umieszczenie materiałów
na profilu Organizatora (w postaci pliku - w przypadku Facebooku: @Bociany.pl, a w przypadku
Instagrama: @BocianyPL, poprzez umieszczenie linku do materiałów).
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
8. Liczba Uczestników biorących udział w Konkursie jest nieograniczona.
9. Zgłoszenie zawierające Pracę niskiej jakości, uszkodzone lub nie spełniające innych warunków
określonych w Regulaminie zostanie odrzucone przez Jury bez konieczności wzywania Uczestnika
do jego uzupełnienia lub poprawienia.
10. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace, które dotychczas nie brały udziału w żadnym
innym konkursie organizowanym przez Organizatora oraz Mecesana Głównego.
11. Prace nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także
ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych
za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne
przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności,
zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody
uprawnionych.
12. Zgłoszenie pracy poprzez jej opublikowanie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości
oraz tym, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie i zapoznał
się z treścią obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO (w przypadku przedstawicieli
ustawowych osób fizycznych), a zgodnie z art. 14 RODO w przypadku przedstawicieli placówek
oświatowych. Zgłoszenie Pracy poprzez jej opublikowanie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych w związku z działaniami koniecznymi do rozstrzygnięcia Konkursu. Po
wyłonieniu Zwycięzców, zostaną oni poproszeni w wiadomości prywatnej o potwierdzenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych oraz o przesłanie danych niezbędnych do przekazania
nagrody.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, w odniesieniu do
którego zachodzi uzasadnione podejrzenie dokonywania manipulacji danymi, przekazywania
nieprawdziwych informacji lub podejmowania innych nieetycznych działań a także działań w
jakikolwiek naruszających dobre imię lub wizerunek Organizatora lub marki ENERGA, czy też
którejkolwiek spółki Grupy ENERGA. Nadto Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w
razie powzięcia wiedzy o niestosowaniu się przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie
do przepisów o charakterze powszechnie obowiązującym lub do postanowień Regulaminu.
14. Zwycięzca może zostać poproszony o wzięcie udziału w działaniach informacyjnych
podsumowujących Konkurs bez dodatkowej zapłaty lub konieczności uzyskania odrębnej zgody.
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15. W dowolnie wybranym momencie Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie, bez
podania przyczyny, poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem portalu Facebook lub
Instagram oraz usunięcie Pracy konkursowej.
§ 4 PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu publikując jego Pracę a także Przedstawiciel
placówki publikując Pracę podopiecznego Placówki, oświadcza, że Uczestnik/Podopieczny jest
twórcą Pracy i posiada autorskie prawa majątkowe do Pracy, a nadto, że Praca nie narusza
przepisów prawa, jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich,
znaków towarowych, dóbr osobistych podmiotów trzecich, czy praw do wizerunku.
Przedstawiciel ustawowy tego Uczestnika Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do
Pracy, o których mowa w ust. 1, a także Przedstawiciel placówki podopiecznego, któremu nie będą
przysługiwały prawa do Pracy, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są do pokrycia wszelkich
kosztów poniesionych przez Organizatora lub Mecenasa głównego w związku z opublikowaniem
nagrodzonej Pracy konkursowej na Portalach, w sieci Internet lub w materiałach informacyjnych
lub promocyjnych Organizatora lub Mecenasa głównego, w szczególności do poniesienia opłat za
zamieszczenie i udostępnienie nagrodzonej Pracy konkursowej na Portalach, w sieci Internet na
rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
Przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu, a także Przedstawiciel placówki są zobowiązani do
naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator lub Mecenas główny z tytułu ewentualnych
roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi, prawami do wizerunku oraz wszelkimi
innymi przysługującymi prawami do Pracy.
Chwila opublikowania wyników Konkursu jest jednoznaczna z udzieleniem Organizatorowi
i Mecenasowi głównemu przez Przedstawiciela ustawowego lub Przedstawiciela placówki
niewyłącznej licencji do nieograniczonego w miejscu i czasie korzystania z przesłanej w ramach
Zgłoszenia nagrodzonej Pracy. Z chwilą opublikowania wyników Konkursu Przedstawiciel
ustawowy Uczestnika lub Przedstawiciel placówki udziela jednocześnie Organizatorowi i
Mecenasowi głównemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do Pracy tj. w
szczególności przeróbek i adaptacji. Udzielenie Organizatorowi i Mecenasowi głównemu licencji,
o której mowa w zdaniu pierwszym, następuje w zamian za otrzymaną Nagrodę, z chwilą
opublikowania wyników Konkursu.
Licencja o której mowa w ust. 4 powyżej dotyczy wykorzystania Pracy w całości, jak i we
fragmentach, w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w
art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym w szczególności techniką cyfrową
i drukarską,
2) wprowadzanie do obrotu,
3) rozpowszechnianie, w tym publikacja i publiczne udostępnianie,
4) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych i Internetu i sieci
telekomunikacyjnych, w tym aplikacji mobilnych,
5) wystawienie, wyświetlenie,
6) nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,
7) nadania za pośrednictwem satelity,
8) reklama, promocja.
Z chwilą opublikowania wyników Konkursu, Przedstawiciel ustawowy Uczestnika oraz
Przedstawiciel placówki dokonujący Zgłoszenia Pracy, upoważnia Organizatora i Mecenasa
głównego do wykonywania w imieniu Uczestnika/podopiecznego placówki osobistych praw
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7.

8.

autorskich do nagrodzonej Pracy konkursowej oraz do wprowadzania zmian w zakresie
niezbędnym ze względu na sposób korzystania. Przedstawiciel ustawowy lub Przedstawiciel
placówki oświadcza, że wobec Organizatora, wobec Mecenasa głównego, jak również wobec
podmiotów, którym Organizator lub Mecenas główny udzieli zgody na korzystanie z Pracy, nie
będą wykonywane autorskie prawa osobiste do nagrodzonej Pracy.
Chwila opublikowania wyników Konkursu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Uczestnika
zgody na rzecz Organizatora i Mecenasa głównego do publikacji w wydawanych przez niego
serwisach internetowych lub stronach internetowych imienia i nazwiska nagrodzonego
Uczestnika lub nazwy nagrodzonej placówki Uczestnika, a także wizerunku Uczestnika.
Przedstawiciel ustawowy Uczestnika oraz Przedstawiciel Placówki oświadcza i zobowiązuje się,
że korzystanie przez Organizatora lub Mecenasa głównego z Pracy w sposób określony w
Regulaminie nie będzie naruszało przepisów prawa, jak również praw osób trzecich.
§ 5 ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Składania Zgłoszeń. Decyduje czas
opublikowania Zgłoszenia. Zgłoszenia dostarczone po terminie Czasu Składania Zgłoszeń lub z
innych przyczyn naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
2. Decyzją Jury w Konkursie zostanie wyłonionych 40 (czterdzieści) zgłoszeń w kategorii: placówki
(20 zgłoszeń przedszkoli i 20 zgłoszeń szkół podstawowych) oraz 50 (pięćdziesiąt) Zgłoszeń w
kategorii uczestników indywidualnych. Jury przy wyborze nagrodzonych Prac będzie kierować
się kreatywnością w interpretacji materiału oraz ciekawym uchwyceniem tematyki
konkursowej. Uczestnikowi może zostać przyznana tylko jedna nagroda.
3. Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia
Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników.
4. Organizator ma prawo nie brać pod uwagę Prac, które zawierać będą treści sprzeczne z
obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające
prawa lub dobre imię oraz renomę Organizatora lub Mecenasa głównego, 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.
5. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika,
spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy:
1) Nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w
niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody;
2) Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,
3) Organizator nie otrzyma od Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym
przez Organizatora, wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska
niepoprawne dokumenty lub dane,
4) Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki
niniejszego Regulaminu.
§ 6 NAGRODY
1. W Konkursie zostały przewidziane Nagrody w postaci zestawów gadżetów prezentowych
z logotypem Mecenasa głównego:
1) dla osób fizycznych – 50 zestawów gadżetów, każdy o wartości do 250,00 zł brutto;
2) dla przedszkoli –20 zestawów dla przedszkoli, każdy o wartości do 900,00 zł brutto;
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3) dla szkół podstawowych – 20 zestawów gadżetów, każdy o wartości do 900,00 zł brutto;
2. Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.
3. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu Organizatora (w przypadku Facebooka:
@Bociany.pl, w przypadku Instagrama: @BocianyPL) w ciągu 14 dni roboczych od dnia
następującego po dniu zakończenia Czasu Składania Zgłoszeń.
5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od dnia
następującego po dniu zakończenia Czasu Składania Zgłoszeń, za pośrednictwem Portalu w
drodze prywatnej wiadomości.
6. Zwycięzca zobowiązany jest odpowiedzieć na wiadomość prywatną za pośrednictwem Portalu
w terminie 2 dni, pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia wszystkich danych
i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.
7. Zwycięzca w celu odebrania nagrody zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i wypełnia formularz.
8. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów (w
szczególności protokołów odbioru nagród) niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.
9. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad
wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia
ewentualnego podatku.
10. Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą
przez Organizatora.
11. Praca, która otrzymała Nagrodę, wraz z imieniem i nazwiskiem lub nazwą placówki Uczestnika
zostanie zamieszczona na profilu Organizatora (w przypadku Facebooka: @Bociany.pl,
w przypadku Instagrama: @BocianyPL).
12. Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
1) przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;
2) nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
3) w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy
z przyczyn od niego niezawinionych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę.
§ 7 OBOWIĄZEK PODATKOWY
Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami wydane nagrody Uczestnikom - osobom fizycznym
podlegać będą podatkowi od nagród to Organizator przyzna Uczestnikowi, któremu przyznana
zostanie Nagroda, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, dodatkową nagrodę pieniężną
stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od tej wygranej Nagrody zgodnie
z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wspomniana w zdaniu poprzednim
nagroda pieniężna, nie będzie wypłacona Uczestnikowi, któremu przyznano Nagrodę, lecz pobrana od
niego przez Organizatora jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa
w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i odprowadzona przez Fundatora do
właściwego Urzędu Skarbowego.
§ 8 DANE OSOBOWE
1. Uczestnik (w przypadku osoby fizycznej Przedstawiciel ustawowy Uczestnika, w przypadku
placówki Przedstawiciel placówki) przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych,
w celu i zakresie związanym z rozstrzygnięciem Konkursu, z przyznaniem i przekazaniem Nagrody,
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z rozliczeniem podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w myśl
postanowień niniejszego Regulaminu, z archiwizacją oraz w celach informacyjnych i promocyjnych
związanych z Konkursem - stanowi prawnie uzasadniony interes administratora w myśl art. 6 ust 1
lit f RODO. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko Uczestnika – osoby
fizycznej, imię i nazwisko Przedstawiciela ustawowego, imię i nazwisko Przedstawiciela placówki,
imię i nazwisko Podopiecznego placówki, wiek Uczestnika (w przypadku Placówki wiek
podopiecznego placówki), adres korespondencyjny Przedstawiciela ustawowego, adres
korespondencyjny Placówki, nazwa użytkownika Portalu, nr telefonu Przedstawiciela ustawowego,
nr telefonu Przedstawiciela Placówki. Przystępujący do Konkursu (w przypadku osoby fizycznej
Przedstawiciel ustawowy uczestnika, w przypadku placówki Przedstawiciel placówki) tym samym
poświadcza, że zapoznał się z poniższym obowiązkiem informacyjnym.
Zgodnie z art. 13 i art. 14 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: RODO) uprzejmie informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym Konkursie
w celu i w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia jest Organizator - Fundacja
Przyrodnicza „pro Natura” z siedzibą w Trzcinica Wołowska (56-160), przy Trzcinica Wołowska
nr 10 poczta Wińsko, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458008, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 988 029 33 40, REGON:
022121844
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Organizatora: e-mail: bociany@bociany.pl
adres korespondencyjny Organizatora.
Dane osobowe Uczestników Konkursu, Przedstawicieli ustawowych uczestników oraz
Przedstawicieli placówek przetwarzane będą na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust.1 lit.
a) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w
celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w
związku z rozstrzygnięciem Konkursu, z przyznaniem i przekazaniem Nagrody, z rozliczeniem
podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w myśl postanowień
niniejszego Regulaminu, z archiwizacją oraz w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z
Konkursem, opublikowania danych osobowych zwycięzców Konkursu na profilu Organizatora (w
przypadku Facebooka: @Bociany.pl, w przypadku Instagrama: @BocianyPL), na stronie
internetowej Mecenasa głównego (m.in. energa.pl. grupaenerga.pl, media.energa.pl), na
portalach społecznościowych Organizatora, jak i Mecenasa głównego, a także w celach ustalenia,
dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa.
Dane osobowe Uczestników Konkursu, Przedstawicieli ustawowych i Przedstawicieli placówek
przetwarzane na potrzeby Konkursu przechowywane będą do zakończenia okresu postępowania
reklamacyjnego w Konkursie, przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych, a
także do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Okresy te nie sumują się.
Uczestnik, Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika oraz Przedstawiciel Placówki konkursu posiada
prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, jak danych
osobowych Uczestnika Konkursu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jeżeli nie zachodzą
przesłanki wyłączające wskazane w art. 17 ust. 3 RODO, ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania prowadzonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), tj.
prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
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11. Uczestnikowi Konkursu (w przypadku osoby fizycznej Przedstawicielowi ustawowemu uczestnika,
który zgłosił Pracę poprzez publikację, w przypadku placówki Przedstawicielowi placówki, który
zgłosił Pracę poprzez publikację) przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, przy czym
cofnięcie zgody przed rozstrzygnięciem Konkursu lub wydaniem nagród skutkować będzie
wycofaniem udziału w Konkursie. Aby cofnąć zgodę wystarczy usunąć zgłoszoną poprzez
opublikowanie Pracę.
12. Uczestnik, Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika Konkursu oraz Przedstawiciel Placówki ma prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu lub Przedstawiciela ustawowego
Uczestnika Konkursu narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością uczestnictwa w Konkursie.
14. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu, Przedstawicieli Ustawowych, Przedstawicieli
Placówek będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty powiązane
osobowo, kapitałowo lub systemowo z Organizatorem lub współpracujące z Organizatorem na
podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością oraz
podmioty świadczące usługi marketingowe sprzedażowe, podmioty świadczące usługi obsługi
prawnej, podmioty świadczące usługi wsparcia w utrzymaniu oraz serwisie urządzeń IT, podmioty
dostarczające korespondencję, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji.
15. Placówka biorąca udział w Konkursie oświadcza, że jest uprawniona do przetwarzania danych
osobowych wszystkich osób fizycznych uczestniczących z ramienia placówki w Konkursie.
16. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
17. Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie.
§ 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres
Organizatora. Reklamacje mogą być składane w ciągu 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 imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację,
jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O 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.
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 maja 2020 roku.
2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na profilu Organizatora, w przypadku Facebooka:
@Bociany.pl, w przypadku Instagrama: @BocianyPL w okresie trwania Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
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