
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.2882.2022  

                                                                                                            Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  
                                                                                                                            z dnia 30.12.2022 roku  

 
 

Regulamin konkursu o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundacji ZGH 
„Bolesław” na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską 

 
 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 

oraz Fundacji ZGH „Bolesław” na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską 

zwanego dalej „konkursem”, w drodze którego przyznawane są Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy 

Olkusz oraz Fundacji ZGH „Bolesław” za prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie 

związane z Olkuszem i ziemią olkuską. 

§ 2 

Celem konkursu jest: 

1. Zwiększenie zainteresowania studentów problematyką związaną z historią, w tym historią górnictwa 

i hutnictwa, zabytkami oraz atrakcjami turystycznymi i promocją Gminy Olkusz oraz ziemi olkuskiej.  

2. Zachęcenie studentów i pracowników dydaktycznych wyższych uczelni do szerszego 

podejmowania tematyki rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturowego Olkusza i ziemi olkuskiej 

w pracach dyplomowych – magisterskich, inżynierskich, licencjackich i doktorskich. 

3. Tworzenie warunków umożliwiających młodym ludziom włączenie się w proces badania przeszłości, 

a także kształtowania polityki rozwoju miasta oraz dyskusji na temat przyszłości Olkusza i ziemi 

olkuskiej. 

4. Promocja nowatorskich rozwiązań w sferze rozwoju i promocji miasta i ziemi olkuskiej. 

5. Zwiększenie zainteresowania mieszkańców skutecznymi działaniami na rzecz ożywienia 

gospodarczego, kulturalnego, naukowego i społecznego. 

§ 3 

 Uczestnikiem konkursu może być absolwent uczelni wyższej, który obronił pracę inżynierską, 

licencjacką, magisterską lub doktorską o tematyce określonej w § 6 Regulaminu i spełniającą warunki 

wynikające z § 10 Regulaminu. 

Rozdział 2. Organizatorzy konkursu 

§ 4 

Organizatorami konkursu są Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundacja Zakładów Górniczo – 

Hutniczych „Bolesław”, zwani dalej „Organizatorami". 

§ 5 

1. Organem programowym i wykonawczym konkursu jest Kapituła konkursu.  



2. Kapituła składa się z Przewodniczącego Kapituły oraz od 6 do 8 członków zwyczajnych 

powoływanych i odwoływanych przez Organizatorów, przy zachowaniu zasady, że połowę członków 

zwyczajnych powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, a połowę Fundacja Zakładów 

Górniczo – Hutniczych „Bolesław”.  

3. Przewodniczącym Kapituły konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.  

4. W przypadku, w którym Członek Kapituły jest promotorem zgłoszonej do konkursu pracy, nie 

przysługuje mu prawo głosowania; może natomiast uczestniczyć w pracach Kapituły, brać udział w 

dyskusjach poświęconych pracom i przedstawiać własne rekomendacje.  

Rozdział 3. Przedmiot konkursu 

 

§ 6 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac, w tym inżynierskich, licencjackich 

magisterskich lub doktorskich poruszających zagadnienia związane z historią, zabytkami oraz 

atrakcjami turystycznymi oraz promocją Gminy Olkusz i ziemi olkuskiej, zwłaszcza w kontekście 

nowych ekspozycji Podziemny Olkusz i Kopalnia Wiedzy o Cynku oraz Zamku Rabsztyn, a także 

promujących lokalną kulturę, turystykę, sport, oświatę, gospodarkę przestrzenną, architekturę oraz 

inne dyscypliny i obszary ważne dla rozwoju miasta. W kategorii specjalnej zostanie wyłoniona jedna 

praca magisterska, inżynierska lub licencjacka dotycząca historii górnictwa i hutnictwa ziemi olkuskiej. 

Rozdział 4. Nagrody 

 

§ 7 

1. Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody dla autorów najlepszych prac  

w kategorii prac doktorskich:  

1) za I miejsce – 5.000 złotych brutto,  

w kategorii prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich:  

1) za I miejsce – 3.000 złotych brutto,  

2) za II miejsce – 2.000 złotych brutto,  

3) za III miejsce – 1.000 złotych brutto. 

w kategorii specjalnej prac dotyczących historii górnictwa i hutnictwa ziemi olkuskiej 

1) nagroda specjalna – 3.000 złotych brutto 

2. W szczególnych przypadkach pozostawia się Kapitule konkursu możliwość przyznania mniejszej 

lub większej liczby nagród, albo odstąpienia od przyznania nagród. 

3.W przypadku decyzji Kapituły konkursu o nieprzyznaniu I, II lub III nagrody lub nagrody specjalnej, 

podział nagród pieniężnych może być inny od wymienionego w ust. 1  

4.Wypłacona nagroda zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym, zgodnie z obowiązującym 

prawem. Zwycięzca zobligowany zostanie do złożenia oświadczenia o posiadanym numerze 

identyfikacji podatkowej. 



5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień o charakterze 

honorowym. 

 

Rozdział 5. Zgłaszanie prac do konkursu 

 

§ 8 

Konkurs jest organizowany i ogłaszany przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na stronie 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu www.umig.olkusz.pl.  

§ 9 

W przypadku zgłoszenia do konkursu mniej niż pięciu prac spełniających wymogi formalne, 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od konkursu.  

§ 10 

1. Pracę do konkursu zgłasza autor pracy.  

2. Do konkursu może być zgłoszona wyłącznie obroniona praca, do której przysługują autorowi prawa 

autorskie.  

3.Do konkursu może być zgłoszona wyłącznie praca magisterska, inżynierska lub licencjacka, której 

obrona miała miejsce w terminie od 1.01.2020 roku do 30.09.2024 roku oraz praca doktorska, której 

obrona miała miejsce w terminie od 1.01.2020 roku do 30.09.2025 roku.  

4. W przypadku prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich, do konkursu kwalifikowane są 

wyłącznie prace ocenione przez Uczelnię stopniem 4 (dobry) lub wyższym.  

5.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta i Gminy w Olkuszu, a także ich rodzin (tj. małżonek, wstępny, zstępny, 

rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia 

oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu). 

6. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się terminowe dostarczenie lub wysłanie w zamkniętej kopercie, z 

dopiskiem „Konkurs na prace dyplomową", kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji 

językowej, na adres Organizatora: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Biuro Promocji i Informacji 

Publicznej, Rynek 1, 32-300 Olkusz (decyduje data wpływu do Urzędu). W przypadku prac 

inżynierskich, licencjackich i magisterskich termin zgłoszenia mija 30.09.2024, a w przypadku prac 

doktorskich 30.09.2025 roku. 

7. Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:  

- kompletnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej oraz oświadczenia autora pracy, 

stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu,  

- potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem, kopii 

dokumentu, z którego wynika ocena pracy, stanowiąca warunek przyjęcia pracy zgodnie z ust. 4,  

- curriculum vitae autora pracy, według własnego wzoru,  

- pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji elektronicznej w formacie .doc 

lub .pdf na nośniku CD, DVD lub pendrivie,  



- streszczenia pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierającego informacje o poruszanej 

tematyce oraz wskazującego na walory pracy w zakresie rozpoznania problemu i zaproponowanych 

rozwiązań. 

 

§ 11. 

1. Uczestnik konkursu udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji niewyłącznej, upoważniającej do 

korzystania z autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy w zakresie publikacji oraz 

rozpowszechnienia całości lub fragmentów zgłoszonej pracy za pośrednictwem stron internetowych 

Organizatorów, a także drukowanych materiałów promocyjnych i publikacji Organizatorów oraz 

jednostek organizacyjnych Gminy Olkusz wpisanych do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.  

2. Dokumenty i nośniki danych doręczone w związku ze zgłoszeniem pracy do konkursu nie będą 

zwracane uczestnikom (stanowią dokumentację konkursu i pozostają w zasobie Organizatorów). 

Rozdział 6. Rozstrzygnięcie konkursu 
 

§ 12. 

1.  Wybór nagrodzonych prac po dokonaniu ich oceny następuje w drodze jawnego głosowania, 
polegającego na przyznaniu punktów przy obecności przynajmniej połowy członków Kapituły. 

2. Każdy z członków Kapituły, z wyłączeniem przypadku wynikającego z § 5 ust. 4, może przyznać 
maksymalnie pięć punktów. 

3. O przyznaniu Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundacji ZGH „Bolesław” decyduje 
zwykła większość uzyskanych punktów. 

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyznaniu Nagrody decyduje głos 
Przewodniczącego Kapituły.  

§ 13. 

W postępowaniu konkursowym oceniane są prace o różnorodnej tematyce i trudno porównywalnych 
walorach. Nie precyzuje się szczegółowych kryteriów do analizy porównawczej i oceny prac, 
pozostawiając te kwestie Kapitule konkursu. 

§ 14. 

Decyzja Kapituły konkursu jest ostateczna. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie. 

§ 15. 

1.  Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie nie dłuższym niż pięć miesięcy od daty 
zamknięcia przyjmowania prac konkursowych. Nagrodzeni zostają zawiadomieni o przyznaniu nagrody 
oraz dacie jej wręczenia w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. 

2. Wyniki konkursu oraz daty wręczenia nagród zostaną podane do publicznej wiadomości, również 
za pośrednictwem strony internetowej: www.umig.olkusz.pl. 

3. Nagrodzeni są zobowiązani do zaprezentowania swojej pracy w formie ustalonej przez 
Organizatorów podczas finału konkursu. 

§ 16. 

1.  W przypadku otrzymania przez Kapitułę konkursu informacji, iż nagrodzona praca stanowi plagiat 
lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, 
Kapitule konkursu przysługuje prawo: 

1) do odmowy poddania pracy ocenie, 

2) do wstrzymania się z przekazaniem przyznanej nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy, 



3) w przypadku nagród już przekazanych domagania się ich zwrotu, po stwierdzeniu naruszenia prawa 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. W sytuacji opisanej jak wyżej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 

Rozdział 7. Ochrona danych osobowych 

§ 17. 

Wszelkie dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu będą przetwarzane przez 
Organizatorów konkursu wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu o nagrodę 
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundacji ZGH „Bolesław” na najlepszą pracę dyplomową 
związaną z Olkuszem na zasadach określonych w Rozporządzeniu 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.), zwanym dalej w skrócie RODO 

§ 18. 

  Mając na względzie art. 13 RODO Organizatorzy konkursu informują, że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu, przetwarzanych w związku  
z organizacją konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą w Olkuszu (32-300) 
przy Rynek 1. 

2. Z Administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób:  

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@umig.olkusz.pl;  

2) listownie na adres siedziby administratora – 32-300 Olkusz, Rynek 1. 

3. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik 
konkursu może się skontaktować w następujący sposób:  

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej: j.cieslik@umig.olkusz.pl,  
2) listownie na adres siedziby administratora, 
3) lub telefonicznie pod numerem tel. /32/ 62-60-209,  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu. 

4. Dane osobowe Uczestników konkursu podane w karcie zgłoszeniowej będą przetwarzane  
w celu zrealizowania konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz na podstawie art.  
6 ust. 1 lit. a tj. zgoda w zakresie danych publikowanych na stronach internetowych.  

5. Odbiorcami do których mogą być przekazywane dane osobowe Uczestników konkursu są 
podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią 
odbiorców, którym mogą być ujawnione dane Uczestników konkursu są podmioty uprawnione 
do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczania przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, SEKAP itp.) oraz podmioty wspierające 
Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym 
zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów 
informatycznych. 

6. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia konkursu 
a następnie jako dokumentacja niearchiwalna przechowywane przez okres 10 lat zgodnie  
z kategorią archiwalną BE10 wynikającą z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

7. Na zasadach określonych przepisami RODO Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania 
od Administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,  

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 



3) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich 
przetwarzania, 

4) a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, Uczestnik 
konkursu zawsze ma prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, 
do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej 
wycofania 

9. Gdy Uczestnik konkursu uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy  
o ochronie danych osobowych przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00)  

10. Podanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 
Brak podania danych osobowych spowoduje brak możliwości przyjęcia karty zgłoszeniowej 
uczestnictwa w konkursie a w konsekwencji brak możliwości uczestnictwa w konkursie. 

 

Rozdział 8. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 

prowadzenia Konkursu.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia Konkursu bez 

podawania przyczyny.  

3. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Konkursu. Wszelkie 

zmiany dokonane przez Organizatorów będą publikowane na jego stronie internetowej 

(www.umig.olkusz.pl).  

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu lub opóźniających 

wręczenie przez Organizatorów nagrody.  

5. W sprawach spornych dotyczących interpretacji Regulaminu ostateczną decyzję podejmują 

Organizatorzy.  

6. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu  

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

8. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać poprzez 

kontakt na adres poczty elektronicznej promocja@olkusz.eu  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundacji 

ZGH „Bolesław” na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską 

 

Formularz zgłoszeniowy udziału w konkursie o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz 

Fundacji ZGH „Bolesław” na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską 

I. Informacje wstępne 

1. Tytuł pracy dyplomowej i jej rodzaj: (inż., lic., mgr. lub dr.): 

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

...................................................................................................................................................... 

2. Data obrony pracy: …..................................................................................................... 

3. Ocena pracy………………………………………………………………………………………….. 

4. Nazwa i adres uczelni, na której obroniono pracę: …..................................................... 

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

5. Wydział i kierunek studiów: ............................................................................................ 

6. Promotor pracy (imię i nazwisko, tytuł naukowy):………………………………………………. 

II. Informacja o autorze pracy 

1. Imię i nazwisko: .............................................................................................................. 

2. Adres do korespondencji: ............................................................................................... 

3. Nr telefonu: .................................................................................................................... 

4. E-mail: …........................................................................................................................ 

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

(miejscowość, data) 

Oświadczenie uczestnika Konkursu 

Oświadczam, że jestem autorem pracy dyplomowej poświęconej tematyce związanej z Olkuszem i 

ziemią olkuską, zgłoszonej do konkursu o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz i Fundacji ZGH 

„Bolesław” na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską organizowanego 

przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Fundację ZGH „Bolesław”. Załączona praca na nośnikach 

elektronicznych jest tożsama z wersją przedstawioną do obrony na uczelni. Oświadczam, że 

zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu oraz spełniam warunki udziału w Konkursie. 

Wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i publikację moich danych osobowych w celach 

niezbędnych do realizacji i promocji Konkursu. Wyrażam zgodę na publikację pracy, lub jej fragmentów 

(po korekcie redakcyjnej) przez Organizatorów. 

............................................ 

czytelny podpis 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundacji 

ZGH „Bolesław” na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską 

 

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i 

Gminy w Olkuszu oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Olkuszu jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz. 

2. W Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można skontaktować się telefonicznie (32) 6260125 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: 

j.cieslik@umig.olkusz.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze, realizacji zawartych przez Administratora umów, na podstawie udzielonej 

przez Panią/Pana zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być 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 oraz inne podmioty, które na 

podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Olkusz przetwarzają dane osobowe dla 

których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w 

przypadku, gdy: 

▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, 

▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania danych, 

▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa; 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

▪ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 



▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do 

czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 

podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę; 

▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

▪ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

▪ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z 

wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają 

interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 

wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której 

dane dotyczą jest dzieckiem. 

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w 

pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie 

Pani/Pana dobrowolnej zgody. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

…………………………………. 

Podpis uczestnika Konkursu 


