REGULAMIN KONKURSU „WSPÓLNE KOLĘDOWANIE”
DLA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się
konkurs dot. wspólnego śpiewania kolęd lub piosenek związanych tematyką Świąt Bożego
Narodzenia przez Pracowników PGW Wody Polskie (zwany dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą
w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (zwane dalej „PGW WP” lub
„Organizatorem”).
3. Konkurs trwa od dnia podania Regulaminu do ogólnej wiadomości w sposób przyjęty w PGW
WP do dnia 6 grudnia 2020 r.
4. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
Wydział Strategii Zarządzania w Warszawie, e-mail: szkolenia.kzgw@wody.gov.pl.
5. Pracą konkursową jest stworzenie: wideoklipu bądź filmu kolażowego składającego się
z elementów wideo stanowiących jedną całość, na którym każdy z Uczestników zespołu śpiewa
fragment lub całość wybranej kolędy lub innego utworu związanego bezpośrednio z tematyką
Świąt Bożego Narodzenia (zwane dalej: ,,Utworem”).
6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu,
2) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszone w formie elektronicznej nagranie/ film
wraz z wypełnionym formularzem,
3) Pracy konkursowej – należy przez to rozumieć będące odrębnym utworem nagranie/ film,
stanowiące część zgłoszenia, wykonany w formie filmu wideo zapisanego w formacie .avi,
.mov, .mp4, .mov, .ogg. z możliwością jego otworzenia przez Organizatora. Długość
nagrania nie powinna przekraczać 4 minuty.
4) Uczestniku – należy przez to rozumieć członka zespołu liczącego od 3 do 6 osób w skład
którego wchodzą Pracownicy PGW WP.
5) Laureacie – należy przez to rozumieć Uczestnika, który otrzymał w Konkursie nagrodę
główną za zajęcie I, II albo III miejsca.
7. Uczestnik, wysyłając zgłoszenie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
8. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w Regulaminie, nie biorą udziału w Konkursie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucania zgłoszeń, które naruszają obowiązujące
przepisy, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich.

§2.
UCZESTNICY KONKURSU, JEGO PRZEBIEG, NAGRODY
1. Uczestnikiem może zostać każdy Pracownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie bez względu na formę zatrudnienia, z wyłączeniem członków Komisji konkursowej.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem zgłoszenia.
4. Do nadesłanych prac konkursowych obowiązkowo należy załączyć wypełniony Formularz
zgłoszenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Prace konkursowe nadesłane w ramach Konkursu muszą być pracami zespołowymi. Zespół
powinien liczyć od 3 do 6 osób spośród Pracowników PGW WP.
6. Aby nadesłana praca mogła zostać zakwalifikowana do Konkursu musi spełniać wymogi
wskazane w Regulaminie i ma być opatrzona tytułem wybranej kolędy lub piosenki związanej
tematyką ze Świętami Bożego Narodzenia, inicjałami Uczestników oraz skrótem nazwy
jednostki lub jednostek organizacyjnych PGW WP, w której pracują Uczestnicy.
7. Prace niezawierające obrazu, wizerunku twórców, dźwięku oraz niezwiązane bezpośrednio
z tematyką Konkursu nie będą brane pod uwagę.
8. Spośród zgłoszonych prac konkursowych, Komisja konkursowa w skład której wchodzą Prezes
oraz Zastępcy Prezesa PGW WP dokonają wyboru prac, które następnie zostaną podane do
wiadomości Pracowników PGW WP z możliwością głosowania na jeden z utworów w celu
wyłonienia Laureatów Konkursu wraz ze wskazaniem terminu i sposobu oddawania głosów.
9. Termin i sposób oddawania głosów, o którym mowa w ust. 8, zostanie przekazany
w późniejszym terminie za pomocą biuletynu PGW WP.
10. Wyboru Laureatów Konkursu, w drodze głosowania, dokonają Pracownicy PGW WP.
11. Wybrane prace mogą zostać zaprezentowane na portalach społecznościowych PGW WP
(Facebook, Instagram, LinkedIn), a także na udostępnionym wyłącznie Pracownikom kanale
Youtube, z podaniem imion i nazwisk autorów i miejsca ich pracy (nazwy jednostki lub
jednostek organizacyjnych, w której są zatrudnieni) z zachowaniem zasad serwisów
społecznościowych i portalu Youtube.
12. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność pracy z tematem Konkursu, pomysłowość,
wrażenia artystyczne.
13. Dla najlepszych prac (pierwsze trzy miejsca) Organizator przewidział nagrody pieniężne dla
każdego z Uczestników w wysokości:
a. za zajęcie pierwszego miejsca – 1 000,00 zł netto,
b. za zajęcie drugiego miejsca – 750,00 zł netto,
c. za zajęcie trzeciego miejsca – 500,00 zł netto.
14. Komisja konkursowa może we własnym zakresie w drodze głosowania podjąć decyzję
o przyznaniu dodatkowego wyróżnienia wybranemu zespołowi lub zespołom, w wysokości
500,00 zł netto dla każdego członka zespołu, który przygotował wybrany przez Komisję utwór,
oceniając ją pod kątem zgodności z tematyką Konkursu, pomysłowością i wrażeniem
artystycznym.
15. Przyznana nagroda stanowi jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie na Organizatora
autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do utworu.
16. Wszystkie nadesłane prace mogą być wykorzystane do multimedialnych prezentacji na
potrzeby Organizatora.

17. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii
promocyjnej, gry, których wynik zależy od przypadku, ani żadnej innej formy przewidzianej
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U 2019 r. poz. 847 t.j.) oraz
rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.
18. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu drogą elektroniczną.
Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie przekazana do ogólnej wiadomości wszystkich
Pracowników w biuletynie PGW WP.
19. Nagrody zostaną przekazane na numer rachunku bankowego wskazanego do przelewu
wynagrodzenia.
§3.
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia podania Regulaminu do ogólnej wiadomości do dnia 6
grudnia 2020 r.
2. Zgłoszenie powinno zostać dokonane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza
dostępnego pod adresem:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_blzGpf88UOVDRe1k0KQaa7RKtliD7
hKlx1gHBXlxqtUMDNCT04yM1hJOVJMSjVUMFVRUE4wMU9LTS4u
Warunkiem koniecznym do jego wypełnienia jest posiadanie służbowego konta email przez co
najmniej jednego członka zespołu.
3. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
4. Zgłoszenie powinno zawierać opisany film na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
a w treści maila: imię i nazwisko autorów, nazwę jednostki lub jednostek organizacyjnych,
w których są zatrudnieni (tj. Nadzór Wodny w…, lub Zarząd Zlewni w…, lub Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w…, lub Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu
zgłoszeniowym, w szczególności za dane osobowe i/lub adres e-mail uniemożliwiające
odszukanie/zidentyfikowanie Uczestnika i/lub przekazanie nagrody.
6. Prace niespełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po terminie nie będą brały
udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane).
7. Osoby zgłaszające swoje filmy do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie
koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z przepisami ustawy
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 t.j.).
8. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przekazania wraz z formularzem zgłoszeniowym zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Wymagane jest
podpisanie przez każdego z Uczestników Konkursu i dołączenie do zgłoszenia załącznika nr 2
i nr 3 do niniejszego Regulaminu.
9. Utwór zostanie wykorzystany w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem
Konkursu.

§4.
PRAWA AUTORSKIE
1. Zgłoszony utwór powinien być opracowany wyłącznie na potrzeby niniejszego konkursu oraz
wolny od wad prawnych (np. nie może stanowić plagiatu ani naruszać praw autorskich lub
praw pokrewnych), a także winien zostać stworzony zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Z chwilą przekazania utworu na Konkurs Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji
niewyłącznej do wykorzystania Utworu w związku z udziałem w Konkursie na następujących
polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnia, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką
dowolnej liczby egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową, laserową, elektroniczną, optyczną, na każdym nośniku,
2) wprowadzanie do obrotu, bez żadnych ograniczeń ilościowych bez możliwości
użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy osobom trzecim, jak również dalszego
ich obrotu,
3) wprowadzenie do pamięci komputera, sieci multimedialnych,
4) rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, w tym także na portalach
społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn oraz serwisie Yotube,
5) rozpowszechnianie utworu w inny sposób, w tym publiczne wyświetlanie.
3. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji nieodpłatnej i niewyłącznej w zakresie wskazanym
w pkt 2 bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
4. Organizator ma prawo do publikacji utworów nagrodzonych Laureatów.
5. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń przez osoby trzecie z tytułu
naruszenia – w wyniku korzystania przez Organizatora– przysługujących im praw,
w szczególności praw autorskich, Organizator zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Laureata,
który zobowiązuje się do przejęcia powyższych roszczeń.
6. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
na potrzeby Konkursu, mając prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.
§ 5.
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem wraz z uzasadnieniem mogą być składne
przez Uczestników Konkursu w okresie jego trwania.
2. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje mogą ̨ być zgłaszane drogą elektroniczną na adres mailowy
szkolenia.kzgw@wody.gov.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
4. Reklamacje będą ̨ rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych
od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą
elektroniczną adres mailowy podany w reklamacji.
5. W celu możliwie sprawnego i efektywnego rozpatrzenia reklamacji powinna ona zawierać imię,̨
nazwisko, adres mailowy osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów
reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

§6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
Organizatora www.wody.gov.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia utworu z Konkursu
w przypadku złamania postanowień Regulaminu.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
5. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z przepisami ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Uczestnikom Konkursu
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni
skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu
przepisów ww. ustawy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału
w Konkursie.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu
rozstrzyga Organizator.
7. Prace konkursowe pozostaną w zbiorach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
9. Regulamin wchodzi z dniem ogłoszenia Konkursu.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu
„Wspólne kolędowanie”

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Wspólne kolędowanie”

Imię i nazwisko Uczestnika
zespołu, zgłaszającego pracę
konkursową

1.
2.

3.
4.

Adres e-mail Uczestnika
biorącego udział w Konkursie

Nazwa jednostki
organizacyjnej, w której
zatrudniony jest Uczestnik

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i go akceptuje.
Oświadczam, że zgłoszony utwór został opracowany wyłącznie na potrzeby niniejszego konkursu oraz
jest wolny od wad prawnych (t.j. m.in nie stanowi plagiatu ani narusza praw autorskich lub praw
pokrewnych), a także został stworzony zgodnie z obowiązującym prawem.
Oświadczam, że utwór jest moim dziełem i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności ich
majątkowych i osobistych praw autorskich.
Wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorowi licencji niewyłącznej i nieodpłatnej do wykorzystania
Utworu z dniem wypłaty nagrody na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnia, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej liczby
egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, laserową,
elektroniczną, optyczną, na każdym nośniku,
2) wprowadzanie do obrotu, bez żadnych ograniczeń ilościowych bez możliwości użyczania lub
najmu oryginału albo egzemplarzy osobom trzecim, jak również dalszego ich obrotu,
3) wprowadzenie do pamięci komputera, sieci multimedialnych,

4) rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, w tym także na portalach społecznościowych
takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn oraz serwisie Yotube,
5) rozpowszechnianie utworu w inny sposób, w tym publiczne wyświetlanie.
5. Udzielam Organizatorowi licencji nieodpłatnej i niewyłącznej w zakresie wskazanym w pkt 4 bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych.
6. Organizator ma prawo do publikacji utworów nagrodzonych laureatów.
7. Oświadcza, że przekazany utwór nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującym
prawem i nie narusza praw autorskich osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 r. poz. 1231 t.j.),
8. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia –
w wyniku korzystania przez Organizatora – przysługujących im praw, w szczególności praw autorskich,
Organizator zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Uczestnika, który zobowiązuje się do przejęcia
powyższych roszczeń.
9. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby
Konkursu, mając prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.
10. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 kwietnia 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 t.j.) zezwalam na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku w postaci wykonanego przeze mnie utworu konkursowego. Wyrażam również zgodę na
nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku na terenie kraju do celów związanych z niniejszym
konkursem przez jego zamieszczenie na portalach społecznościowych PGW WP (Facebook, Instagram,
LinkedIn), a także na udostępnionym wyłącznie Pracownikom kanale Youtube. Nadto oświadczam, że
nieodpłatna zgodna na utrwalenie i rozpowszechnienie mojego wizerunku obejmuje także
wykorzystanie, utrwalenie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie
i powielenie wizerunku dowolną techniką na potrzeby opublikowania we wskazanych celach.
Oświadczam, że niniejsza zgoda do ww. celów następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
w szczególności zgoda do ww. celów obejmuje także okres po ustaniu stosunku pracy.

1) …………………………………………………………………….
(data i podpis Uczestnika)
2) …………………………………………………………………….
(data i podpis Uczestnika)
3) …………………………………………………………………….
(data i podpis Uczestnika)
4) …………………………………………………………………….
(data i podpis Uczestnika)
5) …………………………………………………………………….
(data i podpis Uczestnika)
6) …………………………………………………………………….
(data i podpis Uczestnika)

Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu
„Wspólne kolędowanie”

Zgoda na przetwarzania danych osobowych
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, miejsca
zatrudnienia, adresu e-mail, wizerunku i głosu w celu udziału w Konkursie dla Pracowników PGW Wody Polskie
pn. „Wspólne kolędowanie”.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym powyżej oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu
udziału w Konkursie ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. Zgoda może być
w każdej chwili wycofana poprzez przesłanie „informacji o wycofaniu zgody” na adres e-mail: iod@wody.gov.pl
lub adres korespondencyjny: PGW Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 848 Warszawa z dopiskiem „Inspektor ochrony
danych”.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
………………………………………
(data i czytelny podpis)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu ich publikacji w mediach
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie w postaci mojego
wizerunku i głosu utrwalonego w postaci nagrań (filmów) w celu
rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji: materiały marketingowe i informacyjne
oraz
strona
internetowa
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego
Wody
Polskie,
Facebook,
Instagram, Linkedin oraz Youtube zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, t.j.). Powyższa zgoda obejmuje również zestawienie wizerunku
z towarzyszącymi komentarzami. Jestem świadoma/ świadomy, że powyższa zgoda nie stanowi zobowiązania
PGW Wody Polskie do wykorzystania mojego wizerunku w w/w sposób. Zgoda jest udzielana bez ograniczeń
terytorialnych. Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu. Podane dane
osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane do momentu, gdy tylko ustanie cel ich
przetwarzania, jednakże nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym zakresie rozstrzygania
zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez PGW Wody Polskie danych osobowych
(z uwzględnieniem okresów przedawnienia).
………………………………………
(data i czytelny podpis)

Załącznik nr 3

Do Regulaminu Konkursu
„Wspólne kolędowanie”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (dalej jako: RODO) informujemy, że:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Żelazna 59A (dalej jako: PGW WP).
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu „Wspólne
kolędowanie”, oraz wyłonienia Laureatów i przyznania nagród, w tym udostępnienia informacji
o wynikach Konkursu oraz wykorzystania wizerunku i pracy konkursowej przez Organizatora w celach
promocji poprzez upowszechnianie materiałów filmowych jako element budowania pozytywnego
wizerunku w przestrzeni publicznej i w mediach.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej wcześniej zgody.
Pani/Pana dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mail, wizerunek
i głos będą udostępnione członkom Komisji konkursowej oraz pracownikom PGW WP w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszego Regulaminu. Odbiorcą Pani/Pana danych
osobowych mogą być ponadto organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa.
W związku z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i głosu Uczestnika i przewidzianą publikacją
wizerunku na profilu Organizatora na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram,
Linkedin oraz Youtube dane osobowe Pani/Pana mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj.
państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w związku z przechowywaniem danych osobowych na serwerach ww.
serwisów zlokalizowanych w państwach trzecich..
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3
celu lub do czasu wycofania zgody, o której mowa w pkt. 4; a po tym czasie przez okres wymagany przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji
określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Organizatora w zakresie
archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń przysługujących Organizatorowi
w stosunku do nich;
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawi zgody przed jej cofnięciem (podstawa prawna: art.

13 ust. 2 lit. c RODO) – w celu wycofania zgody należy przesłać wiadomość na
adres: iod@wody.gov.pl;
b) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);
c) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących –
w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 RODO);
d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17
RODO);
e) prawo
do
żądania
ograniczenia
przetwarzania danych
osobowych
Pani/Pana
dotyczących (podstawa prawna: art. 18 RODO);
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO (podstawa prawna: art. 77 RODO);
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , jest jednak niezbędne do realizacji celu,
w którym zostały zebrane. Niewyrażenie zgody lub jej cofnięcie skutkować będzie brakiem możliwości
uczestnictwa w Konkursie.
11. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
automatycznemu profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

………………………………………
(data i czytelny podpis)

