
REGULAMIN KONKURSU 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą MORŚWIN KONTRA WIRUS.  
2. Organizatorem konkursu jest  WS Piotr Biankowski, ul. Żwirki i Wigury 44/2, 84-206 
Rumia. 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w internecie za pośrednictwem Facebooka oraz 
strony internetowej www.gwsc.pl  w dniach 3 kwietnia – 17 kwietnia 2020 roku.  

 
§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
1. Konkurs adresowany jest do osób niepełnoletnich do 14 roku życia 
2. Osoby, które zgłoszą swój udział w Konkursie zwani są dalej „Uczestnikami Konkursu”. 
3. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, 
która została załączona do niniejszej umowy – załącznik nr 1.  
4. W konkursie oceniane będą prace plastyczne w dowolnej formie na temat - „Jak Morświn 
walczy z wirusem” 
5. Uczestnicy Konkursy nadsyłają zdjęcia/skany swoich  prac plastycznych wraz z podpisanym 
załącznikiem nr 1 na adres kontakt@gwsc.pl   
6. Termin nadsyłania prac – do 17 kwietnia godzina 24:00. 
7. Termin rozstrzygnięcia kursu maksymalnie do 21 kwietnia godzina 24.00 
8. Nagrody zostaną rozesłane do zwycięzców konkursu za pośrednictwem paczkomatów IN 
POST  do 10 maja 2020. 
 

§ 3 
NAGRODY 

 
1. Nagrodami w Konkursie są: okularki do pływania dla dzieci firmy Aquasphere, worki 
GWSC, mufki GWSC, czepki GWSC 
2. Organizatorzy przewidują 3 główne nagrody za 1, 2 i 3 miejsce oraz nagrody pocieszenia. 
3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową,  
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień 
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

http://www.gwsc.pl/
mailto:kontakt@gwsc.pl


 

 
§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU ORAZ PRAWA 
 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu Imienia , Nazwiska, 
wypełnionego podpisanego załącznika nr 1. 

 
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane 
w celu przeprowadzenia Konkursu, udostępnienia prac zwycięzców na stronie www, portalu 
społecznościowym oraz w związku z wydaniem nagrody. 
 
3. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi wszelkich praw do pokazywania, udostępniania oraz 
wykorzystywania nadesłanych prac. 

 
 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 
poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go 
na stronie www.gwsc.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.gwsc.pl/


 

ZAŁĄCZNIK 1 
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 

KONKURSU NA UDZIAŁ W KONKURSIE 
 
 

………………………………………………….. 
(miejscowość, data) 

 
 
 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………. 

, jako przedstawiciel ustawowy ………………………………………urodzonego dnia……………....,  
(imię i nazwisko, data urodzenia niepełnoletniego 
uczestnika konkursu) 

zwanego/ej dalej „Uczestnikiem konkursu”, niniejszym wyrażam zgodę na jego udział w konkursie 
 

„Morświn kontra Wirus” 
 
na zasadach określonych w regulaminie konkursu. 

 

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca/prace* jest/są* wynikiem własnej twórczości 

Uczestnika konkursu i nie narusza/ją praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie 

została/y zgłoszona/e do innych konkursów o podobnej tematyce. 

Adres e-mail do korespondencji: ……………………………………… 

Adres do wysyłki nagrody: …………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz Uczestnika konkursu danych osobowych przez Administratora 

WS Piotr Biankowski, ul. Żwirki i Wigury 44/2, 84-206 Rumia. 

Oświadczam także, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 
osobowych. 

Brak wyrażenia zgody na udział w konkursie, brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika konkursu lub jego przedstawiciela ustawowego są równoznaczne z bezskutecznością zgłoszenia. 

 
…………………………………….. 

(podpis przedstawiciela ustawowego) 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH 

W związku z wymogami 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), 

 
WS Piotr Biankowski, ul. Żwirki i Wigury 44/2, 84-206 Rumia  

 
informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Uczestnika 

konkursu oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

 
1. Administratorem danych jest WS Piotr Biankowski, ul. Żwirki i Wigury 44/2, 84-206 

Rumia  
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez WS Piotr Biankowski, ul. Żwirki i 

Wigury 44/2, 84-206 Rumia jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a 
rozporządzenia nr 2016/679). Dane osobowe będą udostępniane na warunkach określonych w 
Regulaminie konkursu. 

3. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem: 
WS Piotr Biankowski, ul. Żwirki i Wigury 44/2, 84-206 Rumia  

4. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą 
przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, w tym do 
czynności ujętych w Regulaminie konkursu. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 4, 
odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika konkursu 
mogą być osoby i podmioty zainteresowane zgodnie z warunkami określonymi w 
Regulaminie konkursu. 

6. Pani/Pana* dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez 
okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w 
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze 
względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych 
lub cele statystyczne. 

7. W zakresie odnoszącym się do Pani/Pana* lub Uczestnika konkursu danych osobowych 
przetwarzanych na potrzeby konkursu posiada Pani/Pan* prawo do żądania dostępu do treści 
danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; 
wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych. 

8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani 
profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej. 

9. Pani/Panu* przysługuje prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie 
Pani/Pana* lub Uczestnika konkursu danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych. 

 
 

…………………………………
….. 

(podpis przedstawiciela ustawowego) 
 
 

* właściwe podkreśl 


