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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ILUSTRACJĘ 

DO WIERSZA TADEUSZA RÓŻEWICZA „LIST DO LUDOŻERCÓW” 

§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie 

plastycznym na ilustrację do wiersza Tadeusza Różewicza „List do ludożerców”, zwanym dalej 

„Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i obowiązuje do czasu jego 

zakończenia.  

3. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Działań Twórczych Światowid samorządowa instytucja 

kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK: 3/92 z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. S. Sempołowskiej 54a, 51-661 Wrocław, posiadająca numer statystyczny 

REGON: 000645398 oraz NIP: 8961162305, nr tel.: 71 348 30 10, zwany dalej 

„Organizatorem”. 

4. Koordynatorem Konkursu po stronie Organizatora jest Pani Hanna Zawadzka-Woźniak, 

instruktorka Organizatora. 

§2. 

CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest: 

a. Popularyzacja twórczości Tadeusza Różewicza, 

b. rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodzieży i dorosłych, 

c. kształcenie i trening umiejętności plastycznych wśród młodzieży i dorosłych, 

d. rozpowszechnienie informacji o działaniach artystycznych i warsztatowych Organizatora, 

e. promowanie uzdolnień artystycznych młodzieży i dorosłych, 

f. motywowanie dzieci i młodzieży do rozwijania pasji artystycznych, 

g. kształtowanie wrażliwości estetycznej. 

§3. 

ZASIĘG TERYTORIALNY, UCZESTNICY I TEMAT PRAC KONKURSOWYCH 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba w wieku 12-19 lat uczęszczająca do szkół 

zlokalizowanych w obrębie Wielkiej Wyspy we Wrocławiu (wschodnia część dzielnicy 

Śródmieście we Wrocławiu, obejmująca osiedla Bartoszowice, Biskupin, Dąbie, Sępolno, 

Szczytniki, Zacisze i Zalesie) lub będąca jej mieszkańcem. Przyjmuje się, że osoba o 

ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w szczególności osoba małoletnia,  

przystępująca do Konkursu posiada odpowiednią zgodę przedstawiciela ustawowego na 

udział w Konkursie i jego akceptację Regulaminu. Organizator może poprosić uczestnika o 

przedstawienie dowodu, że kwalifikuje się do udziału w Konkursie.  

2. Wszyscy uczestnicy Konkursu mają za zadanie przygotować 1 pracę plastyczną realizującą 

temat Konkursu w terminach określonych w § 5 ust. 4 Regulaminu.  

3. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu wyłącznie 1 pracę konkursową, co oznacza, że 

prace przesłane ponad ustalony limit nie będą brane pod uwagę podczas rozstrzygania 

Konkursu, według wyłącznego uznania Organizatora. 
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§4. 

PRACA KONKURSOWA 

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

a. temat pracy konkursowej – prace powinny przedstawiać artystyczne wizje autorów z 

zachowaniem tematyki Konkursu; tworzone ilustracje dotyczyć mogą całego tekstu 

wiersza jak jego wybranego fragmentu, autor może użyć tego wybranego cytatu jako 

podpis/tytuł/hasło, 

b. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (297 x 420 mm), 

c. forma i technika – dowolne, 

d. praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora, 

e. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach 

plastycznych, wystawach, itp. 

2. Do pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

3. Praca konkursowa nie może zawierać jakichkolwiek zwrotów, które są lub mogłoby być 

postrzegane jako szkodliwe, napastliwe, szkalujące, zniesławiające, obsceniczne, wulgarne 

lub naruszające prywatność innej osoby.  

§5. 

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Udział w Konkursie i podanie jakichkolwiek danych związanych z udziałem w nim są 

całkowicie dobrowolne.  

2. Konkurs zostanie ogłoszony dnia 18.11.2021 r. na stronie internetowej Organizatora pod 

adresem www.swiatowid.net.pl  oraz w mediach społecznościowych Organizatora.  

3. Przystępując do Konkursu, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i w 

całości akceptuje wszystkie jego postanowienia. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać 

postanowień Regulaminu oraz oświadcza, że jest uprawniony do udziału w Konkursie.  

4. Przez uczestnictwo w Konkursie Organizator rozumie dostarczenie 1 (jednego) dzieła (pracy 

konkursowej) w terminie do 15 grudnia 2021 roku do godz. 23:59. Zgłoszenia konkursowe 

dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę podczas rozstrzygania 

Konkursu.   

5. Dzieła dostarczane być mogą drogą pocztową tradycyjną na adres: Ośrodek Działań 

Twórczych Światowid, ul. Stefanii Sempołowskiej 54a, 51-661 Wrocław z dopiskiem 

KONKURS. Dzieła mogą być również dostarczane osobiście (adres jak wcześniej), w godzinach 

pomiędzy 8.00 a 18.00 Ze względu na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stan epidemii Organizator przyjmuje prace konkursowe również drogą elektroniczną: skan 

pracy lub jej fotografię dobrej jakości (minimum 2 MB) należy przesyłać w terminie do 15 

grudnia 2021 roku do godz. 23:59 na adres: konkurs@swiatowid.net.pl. 

6. W Konkursie wezmą udział tylko prace konkursowe spełniające warunki wskazane w 

niniejszym Regulaminie, w szczególności w § 4 ust. 1  i ust. 3 Regulaminu oraz § 5 ust. 3 i 4 

Regulaminu. Zgłoszenia niezgodne z zasadami ustalonymi w Regulaminie, mogą zostać 

zdyskwalifikowane według wyłącznego uznania Organizatora, w szczególności, jeśli (i) 

naruszają przepisy obowiązującego prawa lub zasady Konkursu, (ii) mogą zostać uznane za 

dyskryminujące lub obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.  

 

 

 

http://www.swiatowid.net.pl/
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§6. 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z trzech 

członków. 

2. Przewodniczącą Komisji Organizator ustanawia Panią Hannę Zawadzką-Woźniak. 

3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, 

wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia. 

4. Pracami Komisji kieruje Przewodnicząca, która ustala miejsce i terminy obrad oraz 

harmonogram posiedzenia Komisji. 

5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji. 

6. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

§7. 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę: 

a. zgodność pracy z tematyką Konkursu, 

b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 

c. inne walory artystyczne (m.in. kompozycja, wyrazistość, światłocień). 

2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie 

Komisji. 

3. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia w każdej z 

kategorii określonych w ust. 1 powyżej. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi nie później niż 20 

grudnia 2021 roku. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.swiatowid.net.pl i w 

mediach społecznościowych Organizatora.  

§8. 

NAGRODY W KONKURSIE 

1. Przyznane będą 3 nagrody za I, II i III miejsce. 

2. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe 

wypłacenie równowartości nagrody. 

3. Organizator oświadcza, że przyznanie zwycięzcom nagród w Konkursie nie wiąże się z 

obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach, z uwagi na 

wyłączenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128).  

4. Uczestnicy zostaną poinformowani o zwycięstwie, jak również o sposobie i terminie 

odebrania nagrody, za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w metryczce pracy 

konkursowej.  

§9. 

EKSPOZYCJA PRAC / PRAWA UCZESTNIKA 

1. Prace wszystkich uczestników Konkursu zostaną wyeksponowane na stronie internetowej 

Organizatora i w mediach społecznościowych, na co uczestnicy wyrażają swoją zgodę. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac. 
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3. Przystępując do Konkursu i przesyłając pracę konkursową, o ile praca konkursowa będzie 

stanowiła utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) uczestnik udziela 

Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, nieograniczonej terytorialnie, z 

możliwością udzielania sublicencji, licencji do korzystania z pracy konkursowej, i wszystkich 

jej elementów, we wszystkich formatach i na dowolnym medium komunikacji, w tym w 

szczególności (lecz nie wyłącznie) do drukowania, publikowania, nadawania, 

rozpowszechniania, opracowywania, przechowywania, wprowadzania zmian do pracy 

konkursowej (w szczególności do wyeksponowania pracy konkursowej na stronie 

internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora), bez ograniczeń, w dowolnych 

celach, w szczególności związanych z powadzoną przez Organizatora działalnością kulturalną, 

jak również bez jakichkolwiek dodatkowych honorariów związanych z jego wykorzystaniem 

przez Organizatora oraz podmioty przez niego upoważnione.  

4. Licencja jest udzielana na czas nieokreślony, przy czym może zostać wypowiedziana w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem jednorocznego okresu wypowiedzenia, 

ze skutkiem na dzień 31 grudnia.  

5. Przystępując do Konkursu i przesyłając pracę konkursową, uczestnik potwierdza, że praca 

konkursowa jest jego autorskim dziełem, oraz że przysługują mu wszystkie autorskie prawa 

majątkowe i osobiste do pracy konkursowej, jak również, że prawa te nie naruszają w 

jakimkolwiek stopniu praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej.  

6. Przystępując do Konkursu i przesyłając pracę konkursową, uczestnik zobowiązuje się nie 

wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych do pracy konkursowej, jak 

również zobowiązuje się nie wykonywać innych przysługujących mu autorskich praw 

majątkowych, poza zakresem udzielonej w ust. 1 powyżej licencji.  

§10. 

DANE OSOBOWE 

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik i/lub rodzic/opiekun prawny małoletniego uczestnika  

potwierdza, że jest świadomy, że wszelkie dane osobowe dostarczone przez uczestnika, będą 

wykorzystane przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w związku z 

przebiegiem i rozstrzygnięciem konkursu, stanowią Załącznik nr 2 do Regulaminu.  

2. Przystępując do Konkursu, uczestnik i/lub rodzic/opiekun prawny małoletniego uczestnika  

wyraża zgodę na wykorzystanie danych uczestnika, w szczególności imienia i nazwiska, w tym 

w celu umieszczenia informacji o rozstrzygnięciu Konkursu i ogłoszeniu zwycięzców na 

stronie internetowej Organizatora pod adresem www.swiatowid.net.pl i w mediach 

społecznościowych Organizatora.  

3. Przystępując do Konkursu, o ile wizerunek uczestnika zostanie utrwalony w związku z 

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, uczestnik i/lub rodzic/opiekun prawny 

małoletniego uczestnika  wyraża nieodwołalną zgodę na nieodpłatne, nieograniczone 

czasowo i terytorialnie, wykorzystanie jego wizerunku uczestnika utrwalonego w postaci 

fotografii i/lub filmów video, zapisanego dowolną techniką, przez Organizatora, w celu 

wykorzystania wizerunku na podstawie niniejszej zgody. Niniejsza zgoda obejmuje także 

udzielenie Organizatorowi wszelkich upoważnień niezbędnych do wykorzystania przez 

Organizatora wizerunku uczestnika. Zgoda obejmuje swym zakresem: (i) utrwalanie i 

zwielokrotnianie wizerunku w dowolnej postaci, (ii) modyfikację wizerunku w całości lub w 

części, w tym w szczególności kadrowanie i kompozycję, retusz oraz montaż fotografii/filmów 

(iii) publikowanie (rozpowszechnianie) wizerunku, w całości lub w części, w tym publiczne 
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udostępnienie, indywidualnie lub w zestawieniu z wizerunkami innych osób lub miejsc, z 

opisem, uzupełnione o przekazy marketingowe, informacyjne, reklamowe lub promocyjne, 

bez obowiązku uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika w tym zakresie, przy użyciu 

dowolnych technik, w tym w Internecie, prasie, radiu i telewizji. Organizator jest uprawniony 

do wykorzystania wizerunku uczestnika w wyżej opisanym zakresie w celach reklamowych, 

marketingowych, promocyjnych, wizerunkowych i informacyjnych, w tym informowania o 

działalności Organizatora, w szczególności poprzez wytwarzanie materiałów 

dokumentujących przebieg Konkursu, materiałów reklamowych, marketingowych, 

promocyjnych i rozpowszechnianie (publiczne udostępnienie) tych materiałów. Udzielona 

zgoda obejmuje również komercyjne wykorzystanie wizerunku uczestnika. 

4. Organizator ma wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystania wizerunku 

uczestnika, w zakresie udzielonej przez uczestnika zgody. 

5. Organizator jest uprawniony, wyłącznie dla realizacji celów, o których mowa w ust. 3 

powyżej, bez obowiązku uzyskiwania dodatkowej zgody, do udostępniania wizerunku 

uczestnika podmiotom trzecim, współpracującym w tym zakresie z Organizatorem, którzy 

profesjonalnie zajmują się realizacją ww. celów i każdorazowo będą zobowiązani do 

wykorzystania wizerunku uczestnika zgodnie z prawem i w zakresie udzielonej przez 

uczestnika zgody. 

6. Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na wykorzystanie jego wizerunku w opisanym powyżej 

zakresie, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Organizatorowi. 

§11. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, przy czym uczestnik ponosi wszelkie koszty 

związane z przygotowaniem i dostarczeniem pracy konkursowej. 

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 

listopada 2009 r.  (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094) i nie podlega regułom zawartym w tej 

ustawie. 

4. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem 

www.swiatowid.net.pl.  

5. Załącznikami do Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część, są: 

Załącznik nr 1 - Wzór metryczki pracy konkursowej; 

Załącznik nr 2 – Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ: 

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:   …..................................................................... 

2. WIEK: ………………………………………………................................................................... 

3. TYTUŁ PRACY: ……………………………………………......................................................... 

4. IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA PRAWNEGO (o ile 

dotyczy):  

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

5. NUMER TELEFONU DO UCZESTNIKA I/LUB PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA 

PRAWNEGO (o ile dotyczy):  

..........................................…………………………………………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Ośrodek Działań Twórczych „ŚWIATOWID” – samorządowa instytucja kultury w wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy 
Wrocław pod nr 3/92 -  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stefanii Sempołowskiej 54A, 51-661 Wrocław, posiadająca numer 
statystyczny REGON: 000645398 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 896-11-62-305, jako administrator Pana/ Pani danych 
osobowych oraz/lub  administrator danych osobowych Pani/Pana dziecka  (dalej: „Administrator” lub „Ośrodek”), zgodnie z art. 13 
ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję 
następujące informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka: 
 
Podstawa prawna przetwarzania: 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe oraz/lub dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 
pkt b) i c) RODO, w związku z uczestnictwem lub uczestnictwa dziecka w konkursie plastycznym „List do ludożerców” (dalej: 
„Konkurs”). Pani/Pana dane osobowe oraz/lub dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO. 
Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu obrony przez Administratora przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniem 
przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania 
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), polegający na możliwości obrony przed 
roszczeniami lub możliwości dochodzenia roszczeń. 
W zakresie w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub/i na 
wykorzystanie zdjęć i nagrań video sporządzonych w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu przez Ośrodek, w tym 
wykorzystanie wizerunku wykorzystania wizerunku, w celach promocyjnych związanych z propagowaniem działalności Ośrodka, 
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.  
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO. 
 
Dobrowolność podania danych osobowych:  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, przy czym 
konieczne do realizacji celów ich przetwarzania i jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. 
 
Cele przetwarzania:  
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka jest przystąpienie i 
realizacja Konkursu oraz spełnienie przez Administratora obowiązków ustawowych związanych z realizacją Konkursu. 
Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu obrony przez Administratora przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniem 
przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem. 
W zakresie w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, celem przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie przez Administratora marketingu produktów i usług. 
W zakresie w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych, sporządzonych w związku z przebiegiem i 
rozstrzygnięciem Konkursu, celem przetwarzania danych w postaci wizerunku jest promocja działalności Ośrodka. 
 
Prawa osoby, której dane dotyczą: 

1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka i ich 
sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych. 

2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza 
przepisy RODO. 

3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora 
danych osobowych, gdy: 

a. przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – jeśli skorzysta Pani/Pan z tego 
prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

b. przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - jeśli skorzysta 
Pani/Pan z tego prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że 
Administrator będzie w stanie wykazać, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego 
przetwarzania danych, nadrzędne wobec wskazanych przez Panią/Pana interesów, praw lub wolności. 

 
Cofnięcie zgody: 
Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych, zgoda na wykorzystanie zdjęć i nagrań 
filmowych, sporządzonych w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu przez Ośrodek w celach promocyjnych związanych 
z propagowaniem działalności Ośrodka może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Okres przechowywania danych: 
Pani/Pana dane osobowe oraz/lub dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane aż do czasu zakończenia Konkursu 
lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie 
Dane przetwarzane w celach marketingowych, dane w postaci wizerunku przetwarzane w związku ze zgodą na wykorzystanie zdjęć 
i nagrań filmowych sporządzonych w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu przez Ośrodek będą przechowywane aż do 
momentu cofnięcia zgody w tym zakresie. Dane zostaną również usunięte gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały 
zebrane.  
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Odbiorcy danych osobowych: 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka będą podmioty świadczące dla 
Administratora usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu  mogą to 
być podmioty zewnętrzne świadczące dla Ośrodka usługi w zakresie obsługi księgowości. 
 
Inspektor Ochrony Danych (IOD) 
W Ośrodku powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu e-mail: 
rodo@swiatowid.net.pl. 
 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: 
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji.  
 
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego: 
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 
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