
REGULAMIN KONKURSU NA SPOT FILMOWY 

Ogłaszany w ramach Programu 

„Aktywny senior to bezpieczny senior” 

 

§ 1. 

OGŁOSZENIE KONKURSU 

 

1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej „Organizator”) ogłasza    

Konkurs, którego przedmiotem jest realizacja krótkiego spotu filmowego dotyczącego 

problemu bezpieczeństwa seniorów. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób starszych1 należących do  organizacji zrzeszających 

seniorów, jak również do seniorów niezrzeszonych w żadnej organizacji. 

3. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem bezpieczeństwa 

seniorów oraz  uaktywnienie seniorów, w celu zadbania o własne bezpieczeństwo. 

4. Tematyka spotu filmowego, w ramach przygotowywanego programu „Aktywny senior 

to bezpieczny senior”, ma być związana w szczególności z:  

 promowaniem aktywności społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem 

osób najbliższych, w reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych, 

 uświadamianiem seniorów w zakresie możliwości zadbania o własne 

bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia (wykluczeniem społecznym, 

przestępstwem, zatrucia czadem), 

 aktywizacją seniorów do działań w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej. 

5. W Konkursie mogą wziąć udział zespoły osób, (dalej „Uczestnik”), dokonujące 

zgłoszenia jako jeden Uczestnik (zbiorowy).  

6. W ramach zespołu dopuszcza się udział osób, które nie osiągnęły wymaganego wieku 

w liczbie nie przekraczającej połowy składu zespołu. 

7. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. 

8. Podczas przygotowania spotu filmowego do konkursu, zaleca się wsparcie 

merytoryczne i udział służb (Policja, Państwowa Straż Pożarna) oraz innych ekspertów, 

w celu podniesienia wartości profilaktyczno-edukacyjnej spotu filmowego. 

9. Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 spoty filmowe.  

10. Zgłoszenie spotu filmowego do udziału w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na 

postanowienia niniejszego Regulaminu.  

 

 

 

 

                                                           
1 Osoba  starsza – osoba, która ukończyła 60. rok życia - zgodnie z art. 4 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach 

starszych 



§ 2. 

ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. W konkursie będą oceniane spoty filmowe, których czas trwania nie przekracza 120 

sekund w minimalnej rozdzielczości 1920*1080. 

3. Nagrody w Konkursie przyznane będą twórcom najlepszych spotów filmowych, które 

wyłoni jury spośród dzieł zgłoszonych do Konkursu.  

4. Przyznane zostaną nagrody rzeczowe za Pierwsze (kamera cyfrowa), Drugie (aparat 

cyfrowy) i Trzecie miejsce (mini wieża), po jednej nagrodzie dla zespołu. 

Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień.   

5. Spoty filmowe nagrodzone w konkursie zostaną wyemitowane na stronach 

internetowych Organizatora oraz mogą zostać wykorzystane podczas kampanii  

i innych przedsięwzięć związanych z tematyką bezpieczeństwa i aktywności seniorów, 

przeprowadzanych przez Organizatora. 

6. Spoty filmowe zgłoszone do Konkursu oceniać będzie Komisja powołana przez 

kierownika komórki organizacyjnej ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, 

odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu. 

7. Decyzje podejmowane przez Komisję są autonomiczne i mają charakter ostateczny.  

 

§ 3. 

PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Spot filmowy zgłoszony do Konkursu musi być zgodny z celem i tematem Konkursu 

określonymi w § 1 ust. 3 i 4 niniejszego regulaminu.  

2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację spotu filmowego na stronach internetowych 

Organizatora, w mediach, w mediach społecznościowych oraz na innych stronach 

internetowych w celach profilaktyczno–edukacyjnych.  

3. Prawa autorskie spotu filmowego zgłaszanego do udziału w Konkursie nie mogą być 

w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób 

trzecich.  

4. Organizatorzy działają w dobrej wierze i nie ponoszą odpowiedzialności  

w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej spotu 

filmowego zgłaszanego do Konkursu. W takim przypadku wszelkie konsekwencje  

i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób 

trzecich przechodzą wyłącznie na Uczestnika.  

5. Spot filmowy do udziału w Konkursie należy dostarczyć na płycie cd/dvd w formie pliku 

MP4/AVI. 

6. Zgłaszany spot filmowy musi być zarejestrowany w minimalnej rozdzielczości 

1920*1080.  



7. Warunkiem formalnym zgłoszenia spotu filmowego do udziału w Konkursie jest 

szczegółowe wypełnienie i podpisanie:  

 formularza zgłoszeniowego Spotu Filmowego na Konkurs „Bezpieczny senior – 

aktywny senior” który stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu,  

 oświadczenia Reprezentanta Uczestnika, które stanowi Załącznik nr 2 do 

regulaminu, 

 oświadczenia Uczestnika konkursu, które stanowi Załącznik nr 3 do 

regulaminu. 

(Załączniki dostępne do pobrania na stronie internetowej: 

razembezpieczniej.mswia.gov.pl )  

 

i przesłanie ich do Organizatora wraz z filmem, do dnia 17 września 2018 roku r. 

(decyduje data stempla pocztowego) 

na adres:  

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Departament Porządku Publicznego 

Ul. Stefana Batorego 5  

02-591 Warszawa 

z dopiskiem „Aktywny senior to bezpieczny senior” 

 

lub dostarczenie bezpośrednio, do Biura Podawczego w budynku Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00. 

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń:  

1) niespełniających wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie;  

2) naruszających dobre obyczaje (w rozumieniu obowiązującego prawa), 

a w szczególności treści pornograficzne, propagujące piractwo fonograficzne, 

komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkie 

inne, podobne w treści i działaniu materiały; 

3) naruszających prawo, w szczególności prawo autorskie i/lub prawo w zakresie 

ochrony wizerunku;  

4) których jakość wykonania powoduje, że są nieczytelne.  

9. Zgłoszenia dostarczane są Organizatorowi na koszt Uczestnika.  

10. Organizator nie odsyła prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych 

lub z niego wyłączonych.  

11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia 

źle zabezpieczonych materiałów przesyłanych na Konkurs.  

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej do dnia 28 września 

2018 roku. 



   § 4 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Uczestnik zgłaszając spot filmowy do Konkursu oświadcza że: 

1) posiada (w szczególności, po pozyskaniu od uprawnionych organów) pełne prawo 

do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu oraz, że przysługują mu 

prawa autorskie majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz 

osób/stron trzecich, 

2) osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, 

wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich 

wizerunku w Internecie. 

2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu 

jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych 

w związku ze spotem zgłoszonym do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za 

ewentualne naruszenie praw osób/stron trzecich, w tym także za wykorzystanie bez 

zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej. 

3. Uczestnik oświadcza, iż  spot filmowy nie był wykorzystywany do udziału w innym 

konkursie. 

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż w przypadku nagrodzenia 

zgłaszanego spotu filmowego, przenosi nieodpłatnie – z dniem ogłoszenia wyników 

Konkursu – na Skarb Państwa – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

autorskie prawa majątkowe do Spotu filmowego na wszystkich polach eksploatacji, 

w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), tj.: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

5. W zakresie, o którym mowa w ust. 4, do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, Uczestnik 

upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z przesłanego na Konkurs spotu 

filmowego dla potrzeb realizacji celu Konkursu, w szczególności jego oceny przez 

Komisję Konkursu. 

6. W ramach przeniesienia praw, o których mowa w ust. 4, Uczestnik wyraża zgodę na 

nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie nagrodzonym 

spotem na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 4.  



7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 4, następuje wraz 

z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do 

zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności 

egzemplarzy utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Uczestnikowi 

nie przysługuje z tego tytułu odrębna odpłatność. 

8. Zwycięskie i wyróżnione spoty filmowe zostaną opatrzone przez Organizatora 

logotypem „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 

bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”. 

 

 

§ 5. 

INNE POSTANOWIENIA 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia 

terminów konkursu w każdym czasie. 

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) 

4. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela biuro organizacyjne:  

 

Wydział Profilaktyki Departament Porządku Publicznego MSWiA 

Tel. 22 60 147 05 

Tel. 22 60 147 63 

 

bądź e-mail: anna.rodek@mswia.gov.pl lub anna.jazwinska@mswia.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anna.rodek@mswia.gov.pl
mailto:anna.jazwinska@mswia.gov.pl


Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłoszeniowy Spotu Filmowego na Konkurs  

„Bezpieczny senior – aktywny senior” (WYPEŁNIANY PRZEZ REPREZENTANTA UCZESTNIKA) 

 

TYTUŁ SPOTU: .......................................................................................................... 

 

FORMAT PLIKU: ............................................................................................................ 

 

DŁUGOŚĆ SPOTU: .................................................................................................. 

 

 

ILOŚĆ OSÓB W ZESPOLE UCZESTNIKA : 

 

 

ILOŚĆ OSÓB W WIEKU 60 LAT I POWYŻEJ:     

 

ILOŚĆ OSÓB PONIŻEJ 60 ROKU ŻYCIA :   

 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

REPREZENTANTA UCZESTNIKA 

 

…………………………………………………………………………………  

 

 

DANE KONTAKTOWE REPREZENTANTA UCZESTNIKA (TELEFON STACJONARNY, 

KOMÓRKOWY, ADRES E MAIL) 



 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  

przesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu określającego 

zasady konkursu  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki 

 

 

 

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

DATA     IMIĘ I NAZWISKO REPREZENTANTA UCZESTNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

Oświadczenie (WYPEŁNIANE PRZEZ REPREZENTANTA UCZESTNIKA) 

 

1. Dane uczestnika  

a) Imię i nazwisko 

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

b) Jestem seniorem / nie jestem seniorem* 

*skreślić niepotrzebne – senior – osoba, która ukończyła 60 rok życia 

 

2. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

3. Oświadczam, że praca konkursowa jest wynikiem pracy Zespołu. 

4. Oświadczam, że mam zgodę pozostałych członków Zespołu na udzielenie 

Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez 

czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką cyfrową, 

b) wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, 

c) użyczenie egzemplarzy utworu, 

d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 

e) publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

5. Zezwalam, posiadając zgodę pozostałych członków Zespołu, na udzielanie przez 

Organizatora dalszych licencji na korzystanie z pracy Zespołu. 

6. Oświadczam, że Zespołowi przysługują pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste 

i majątkowe do utworu, a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty 

nie naruszają praw osób trzecich. 

7. W czasie trwania Konkursu oraz w okresie do 31 października 2018 roku zobowiązuję 

się w imieniu Zespołu nie udzielać licencji na korzystanie z pracy Zespołu innym 

osobom ani nie przenosić praw do tego utworu na osoby trzecie. Zobowiązuję się także 

poinformować Organizatora o każdej zmianie dotyczącej praw do pracy konkursowej. 

8. Zezwalam/nie zezwalam * na wykorzystanie mojego imienia i nazwiska, oraz informacji 

o miejscowości, w której mieszkam, w celu informowania (także w mediach) o moim 

udziale w Konkursie. 

9. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem (am) się i akceptuję wszystkie warunki 

przewidziane w Regulaminie Konkursu. 

10. Przyjmuję do wiadomości następujące informacje o Organizatorze: 

 dane osobowe podane przez uczestnika konkursu będą przetwarzane przez 

Organizatora z siedzibą i adresem przy ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa. 

W celu skontaktowania się z Organizatorem, uczestnik może dzwonić pod 



numer telefonu (022) 60 147 05 lub (022) 60 147 63 bądź pisać na adres e-mail 

anna.rodek@mswia.gov.pl lub anna.jazwinska@mswia.gov.pl; 

 Organizator posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych. Jest to osoba, 

z którą Uczestnik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. Z inspektorem  ochrony danych można się  

kontaktować poprzez adres mailowy iod@mswia.gov.pl; 

 dane osobowe podane przez uczestnika w tym formularzu lub później w trakcie 

trwania konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stornie 

internetowej  MSWiA i w mediach, a także w celach archiwalnych 

i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych. 

 Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikowi konkursu 

wzięcie w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, 

opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów; 

 osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych, 

 żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

 żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne dla celów, dla 

których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują 

prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby 

te kwestionują, prawidłowość danych, Organizator nie potrzebuje już 

danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarza danych 

– do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad 

postawą takiego sprzeciwu, 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Organizatorowi zorganizowania konkursu i powiadomienia laureatów 

o przyznaniu nagród; w zakresie jaki dotyczy wykonywania obowiązku pobrania 

zaliczek na podatek dochodowy od nagród przekazanych laureatowi, podanie 

danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów wskazanej wyżej ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

*niepotrzebne skreślić 

mailto:iod@mswia.gov.pl


Załącznik nr 3 

Oświadczenie członka zespołu (WYPEŁNIANY PRZEZ KAŻDĄ OSOBĘ WCHODZĄCĄ W SKŁAD 

ZESPOŁU) 

 

1. Dane uczestnika – wypełnia CZŁONEK ZESPOŁU 

a) Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Jestem seniorem / nie jestem seniorem* 

 

*skreślić niepotrzebne – senior – osoba, która ukończyła 60 rok życia 

 

2. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

3. Oświadczam, że praca konkursowa jest wynikiem pracy Zespołu. 

4. Oświadczam, że udzieliłem REPREZENTATOWI ZESPOŁU zgody na udzielenie 

Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez 

czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką cyfrową, 

b) wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, 

c) użyczenie egzemplarzy utworu, 

d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 

e) publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

5. Wyraziłem zgodę REPREZENTATOWI ZEPOŁU na udzielanie przez Organizatora 

dalszych licencji na korzystanie z pracy Zespołu. 

6. Wyraziłem zobowiązanie REPREZENTANTOWI ZESPOŁU, że w czasie trwania Konkursu 

oraz w okresie do 31 października 2018 roku nie będę udzielać licencji na korzystanie 

z pracy Zespołu innym osobom ani nie przenosić praw do tego utworu na osoby trzecie. 

Zobowiązuję się także poinformować Organizatora o każdej zmianie dotyczącej praw 

do pracy konkursowej. 

7. Zezwalam/nie zezwalam * na wykorzystanie mojego imienia i nazwiska oraz informacji 

o miejscowości, w której mieszkam, w celu informowania (także w mediach) o moim 

udziale w Konkursie. 

8. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem (am) się i akceptuję wszystkie warunki 

przewidziane w Regulaminie Konkursu. 

9. Przyjmuję do wiadomości następujące informacje o Organizatorze: 

 dane osobowe podane przez uczestnika konkursu będą przetwarzane przez 

Organizatora z siedzibą i adresem przy ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa. 

W celu skontaktowania się z Organizatorem, uczestnik może dzwonić pod 



numer telefonu (022) 60 147 05 lub (022) 60 147 63 bądź pisać na adres e-mail 

anna.rodek@mswia.gov.pl lub anna.jazwinska@mswia.gov.pl; 

 Organizator posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych. Jest to osoba, 

z którą Uczestnik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. Z inspektorem  ochrony danych można się  

kontaktować poprzez adres mailowy iod@mswia.gov.pl; 

 dane osobowe podane przez uczestnika w tym formularzu lub później w trakcie 

trwania konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stornie 

internetowej  MSWiA i w mediach, a także w celach archiwalnych 

i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych. 

 Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikowi konkursu 

wzięcie w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, 

opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów; 

 osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych, 

 żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

 żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne dla celów, dla 

których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują 

prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby 

te kwestionują, prawidłowość danych, Organizator nie potrzebuje już 

danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarza danych 

– do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad 

postawą takiego sprzeciwu, 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Organizatorowi zorganizowania konkursu i powiadomienia laureatów 

o przyznaniu nagród; w zakresie jaki dotyczy wykonywania obowiązku pobrania 

zaliczek na podatek dochodowy od nagród przekazanych laureatowi, podanie 

danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów wskazanej wyżej ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

*niepotrzebne skreślić 

mailto:iod@mswia.gov.pl

