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REGULAMIN KONKURSU 

„ELEKTRYCZNE LASY W SZKLE” 

organizowanego przez Fundację Odzyskaj Środowisko z siedzibą w Bogumiłowie w ramach 

projektu Elektryczne Śmieci (wsparcie zbiórek elektroodpadów  

w miastach 2022) 

 

§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest: Fundacja Odzyskaj Środowisko z siedzibą  

w Bogumiłowie, ul. Nowa 2,  97-410 Kleszczów, KRS 0000384339,  NIP 6572885362 

zwana dalej Organizatorem. 

2. Partnerem Konkursu jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., z 

siedzibą w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000427416, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7831689634, kapitał 

zakładowy 11 005 000,00 zł, 
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem  

(dalej: Regulamin) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

5. Regulamin dostępny jest pod następującym adresem Organizatora: ul. Źródlana 116, 26-

065 Piekoszów oraz na jego stronie internetowej: www.odzyskajsrodowisko.pl  

6. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego 

Regulaminu.  

7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

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

hazardowych. 

 

§ 2. CELE KONKURSU i Przedmiot Konkursu 

1. Celem konkursu „Elektryczne lasy w szkle” jest  wzrost świadomości ekologicznej uczniów 

poprzez: 

http://www.odzyskajsrodowisko.pl/
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a) propagowanie wiedzy na temat konieczności właściwej segregacji zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, 

b) propagowanie wiedzy na temat niebezpiecznych substancji zawartych w zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym, 

c) propagowanie idei recyklingu, 

d) wzrost świadomości na temat zakazu samodzielnego przetwarzania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, 

e) rozpowszechnianie wiedzy na temat projektu Elektryczne Śmieci 

f) wezwanie do działania na rzecz selektywnej zbiórki ZSEiE. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie kompozycji artystycznej z wykorzystaniem 

materiałów zapewnionych przez Organizatora, które będą nawiązywać do tematu 

konkursu.  

 

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs dedykowany jest dla uczniów Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu im. 

Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56 przy ul. Śniadeckich 54/58 biorących udział w 

warsztatach organizowanych przez Organizatora na terenie placówki. 

2. W konkursie biorą udział wyłącznie prace indywidualne.  

3. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w postaci elektrycznego lasu w 

szkle.  

 

§ 4. ZADANIE KONKURSOWE 

1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu własnej kompozycji elektrycznego lasu w szkle 

z wykorzystaniem materiałów zapewnionych przez Organizatora w tym elektrycznych 

śmieci.  

2. Prace w postaci elektrycznych lasów w szkle  należy wykonać w Zespole Szkół 

Handlowych w Poznaniu ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań w czasie trwania 

warsztatów.  

3. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 21 listopada 2022 r. w Zespole Szkół 

Handlowych w Poznaniu oraz na stronach internetowych www.odzyskajsrodowisko.pl  

i  www.zzo.pl 

http://www.odzyskajsrodowisko.pl/
http://www.zzo.pl/
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§ 5. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs odbywa się w dniu 21 listopada 2022 r. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) Udział w warsztatach organizowanych przez Organizatora na terenie Zespołu 

Szkół Handlowych w Poznaniu, 

b) Samodzielne wykonanie pracy konkursowej w postaci elektrycznego lasu w 

szkle z wykorzystaniem materiałów  otrzymanych od Organizatora, 

c) Wypełnienie, podpisanie i przekazanie Organizatorowi formularza 

„Oświadczenie o zapoznaniu sią z regulaminem oraz zgoda na przetwarzanie i 

publikację danych osobowych", który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, 

d) przeniesienia praw autorskich  poprzez Wypełnienie , podpisanie i przekazanie 

Organizatorowi umowy dotyczącej, która stanowi Załącznik nr 2 do 

Regulaminu. 

3. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu,  

w szczególności, do których nie dołączono wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie 

z§5 ust 2  regulaminu . 

5. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace, które są wynikiem oryginalnej samodzielnej 

twórczości, które nie będą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak  

i praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, a także ogólnie 

przyjętych norm obyczajowych - w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych 

za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, zawierających materiały 

chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych, 

ponadto nie były uprzednio publicznie rozpowszechnione lub udostępnione za 

pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu lub rozpowszechniania. 

 

§ 6. PRAWA AUTORSKIE I INNE 

2. 1. Zgłoszenie do konkursu  pracy konkursowej w postaci: kompozycji elektrycznego lasu 

w szkle (zwanej dalej dziełem) jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

własności wykonanego dzieła oraz przeniesieniem praw autorskich zgodnie z 
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załącznikiem nr 2 do regulaminu. Prace w postaci elektrycznego lasu w szkle wykonane 

na Konkurs nie podlegają zwrotowi  

i mogą być wykorzystane przez Organizatora oraz Partnera Konkursu. Biorąc udział w 

konkursie, Uczestnik zgadza się na późniejsze upowszechnienie dzieła wraz z podaniem 

imienia i nazwiska autora pracy, dokonane przez Organizatora  lub Partnera. 

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia złożenia nieprawdziwych oświadczeń, 

naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń 

Regulaminu, Organizator może podjęć decyzję o zdyskwalifikowaniu pracy konkursowej.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia przez Uczestnika 

praw autorskich, innych praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, obowiązujących 

przepisów prawa, ani dobrych obyczajów, a w przypadku roszczeń kierowanych wobec 

Organizatora, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie Uczestnik. 

5. W przypadku podniesienia przeciwko Organizatorowi albo Partner roszczeń przez osoby 

trzecie  

z tytułu naruszenia praw autorskich do prac konkursowych j, dóbr osobistych w związku z 

korzystaniem przez Organizatora lub Partnera z prac konkursowych zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu, Uczestnik, który zgłosił daną pracę konkursową do 

Konkursu zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, 

zwolnić Organizatora  lub Partnera z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub 

prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub 

negocjacji ugodowych. 

 

§ 7. NAGRODY 

1. Organizator przyznana Nagrody w postaci: 

a) I miejsce: bon podarunkowy do sklepu sportowego wartości 500 zł. 

b) II miejsce: bon podarunkowy do sklepu sportowego o wartości 300 zł  

c) III miejsce: bon podarunkowy do sklepu sportowego o wartości 200 zł  

 

§ 8. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. W celu oceny prac Organizator powoła Komisję konkursową w liczbie 4 osób, w skład 

której wejdą pracownicy i/lub współpracownicy Organizatora oraz Partnera. 
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2. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a)   zgodność pracy z tematem Konkursu,  

b)   wykorzystanie w projekcie elementu obowiązkowego: elektrycznych śmieci, 

c)    oryginalność projektu, 

d)    kreatywność, pomysłowość oraz formę artystyczną, 

3. Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez 

Komisję konkursową. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie. 

4. Z przedłożonych prac Komisja konkursowa wybierze pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

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

Komisji konkursowej. 

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21 listopada 2022 r. podczas warsztatów 

realizowanych w nurcie trash art oraz na stronie internetowej www.odzyskajsrodowisko i 

na stronie www.zzo.pl. 

7. Nagrody zostaną wręczone osobiście. 

 

§ 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zgłoszonych prac. Prace 

wykonane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.  

2. Organizatorowi oraz Partnerowi przysługiwać będzie prawo do opublikowania zdjęcia 

wybranych prac również  

w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach 

prasowych i/lub reklamowych oraz w Internecie, mediach społecznościowych,  . Prawo to  

zastrzeżone jest także na przyszłość, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł 

zaprezentować wybrane prace  

w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją 

drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.  

 

http://www.odzyskajsrodowisko/
http://www.zzo.pl/


6 
 
 

 

 

§ 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Fundacja działająca 

pod nazwą „Fundacja Odzyskaj Środowisko” z siedzibą w Bogumiłowie przy ul. Nowej 2, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000384339,  NIP 6572885362, REGON 260468090. 

2. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu 

organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o laureatach 

Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Organizatora czy też w jego działalności 

statutowej, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej 

przepisami ogólnego 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 (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127  

z 23 maja) o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO. 

3. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 

l lit a RODO na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania 

informacji o Laureatach konkursu. 

4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, 

umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o Laureatach  

i archiwizację dokumentów. 

5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 

a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej, 

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
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d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie 

nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych, 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach 

konkursu i przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną 

działalnością statutową. 

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w związku  

z konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych 

osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie 

miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby 

przed jej cofnięciem. 

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób 

wskazanych w pracy konkursowej w sposób zautomatyzowany.  

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz po jej zakończeniu 

w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub do czasu wygaśnięcia roszczeń. 

1.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest również Partner, tj. Zakład 

Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z siedzibą Poznaniu przy ul. 

Ratajczaka 19, 61-814 Poznań. 

1.2  Podstawą prawną działalności podmiotu jest ustawa z dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.1579). 

1.3  Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane są na podstawie: 

a)  art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 

celów tj. w celu promocji Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz 

ich prac na stronie internetowej Partnera. Zgoda może zostać w każdym momencie 

wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
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b) art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą.   

1.4  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji 

przez Partnera ww. celów i zawarcia umowy o nieodpłatne przeniesienie dzieła oraz 

praw autorskich do dzieła. 

1.5  Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 

przy ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań lub kontakt e-mail: iod@zzo.pl  

1.6  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,  

w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub 

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych 

przepisów prawa. 

1.7  Posiadają Państwo prawo do: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

d) usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 RODO 

e) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

1.8  W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

1.9  Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą 

przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. 

1.10 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

mailto:iod@zzo.pl
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1.11 Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z 

prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.11.2022 r.  
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Załącznik nr 1. do REGULAMINU KONKURSU „ELEKTRYCZNE LASY W SZKLE” 

Oświadczenie o zapoznaniu sią z regulaminem oraz zgoda na przetwarzanie i publikację 

danych osobowych 

Dane Uczestnika  

Imię i nazwisko autora pracy:……………………..……………………………….…………….. 

Pełny adres:………………………………………………………………………………………... 

Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………………..…………  

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

Oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany …………………………………… zam. w ……………………... przy  

ul. ………………………………nr telefonu ………………………….…… będąc 

rodzicem/opiekunem prawnym Uczestnika Konkursu oświadczam, że: 

a) zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu „Elektryczne lasy w szkle”, którego 

organizatorem jest Fundacja działająca pod nazwą „Fundacja Odzyskaj Środowisko” z 

siedzibą w Bogumiłowie i akceptuje jego treść, 

b) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w 

zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji warsztatów oraz  Konkursu „……”  ( dalej 

Konkurs) oraz upowszechnienia  w postaci zdjęcia uczestnika racy konkursowej - 

kompozycji elektrycznego lasu w szkle na stronie internetowej Fundacji działająca pod 

nazwą „Fundacja Odzyskaj Środowisko” z siedzibą w Bogumiłowie, ,  

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Partnera Konkursu tj. Zakład Zagospodarowania 

Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań danych 

osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu upowszechnienia w postaci zdjęcia uczestnika 

pracy konkursowej - kompozycji elektrycznego lasu w szkle na stronie internetowej  

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.   w mediach, w tym 

społecznościowych oraz w ramach działalności statutowej Partnera, 

d) wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska uczestnika 

jako autora pracy, w związku z udziałem Konkursie organizowanym przez Fundację 
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działającą pod nazwą „Fundacja Odzyskaj Środowisko” z siedzibą w Bogumiłowie we 

wszelkich ogłoszeniach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. 

wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości uczestnika imienia i nazwiska 

jako autora pracy, w związku z udziałem Konkursie organizowanym przez Fundację na 

stronie internetowej Zakładu Zagospodarowania w Poznaniu. 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że 

zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich 

poprawiania. 
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Załącznik nr 2. do REGULAMINU KONKURSU „ELEKTRYCZNE LASY W SZKLE” 

 

………………………………………… 
        (data, miejscowość, czytelny podpis) 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka   (imię i 
nazwisko) w Konkursie pn. „Elektryczne lasy w szkle” i oświadczam, że zapoznałem się z treścią 
Regulaminu Konkursu „Elektryczne lasy w szkle” oraz że w całości akceptuję jego postanowienia. 

 

 

 

(data i czytelny podpis matki/opiekuna prawnego) (data i czytelny podpis ojca/opiekuna 
prawnego) 

 

 

 

 

(imię i nazwisko) (miejscowość, data) 

 

 

W związku z udziałem w Konkursie pn. „Elektryczne lasy w szkle” wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka   
(imię i nazwisko) przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 
Ratajczaka 19, 61-814 Poznań w celu: 

□ udziału w konkursie „Elektryczne lasy w szkle” i przyznania nagród, 
□ zamieszczenia imienia i nazwiska mojego dziecka wraz z nazwą placówki szkolnej na stronie 

internetowej www.zzo.pl i www.odzyskajsrodowisko.pl. 
 

 

 

 

(data i czytelny podpis matki/opiekuna prawnego) (data i czytelny podpis ojca/opiekuna 
prawnego) 

http://www.zzo.pl/
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KLAUZULA 
INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 rok w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego „RODO” oraz ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2019.0.1781) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w 
Poznaniu 

1. sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań. Dane osobowe przetwarzane są na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Zgoda może 
zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. 
3. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Zakład 

Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ratajczaka 19, 61-814 
Poznań lub kontakt e-mail: iod@zzo.pl 

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności 
instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym 
do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

5. Dane dziecka biorącego udział w Konkursie zostaną przekazane do Wydziału Oświaty Urzędu 
Miasta 
Poznania ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, ow@um.poznan.pl. 

6. Posiadają Państwo prawo do: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
d) usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 RODO 
e) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do 
państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

10. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

mailto:iod@zzo.pl
mailto:ow@um.poznan.pl
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można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa). 

 

 

Zapoznałam się z klauzulą informacyjną 
   

(data i czytelny podpis matki/opiekuna 
prawnego) 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną 
   

(data i czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 3. do REGULAMINU KONKURSU „ELEKTRYCZNE LASY W SZKLE” 

Umowa 

o nieodpłatne przeniesieniu działa oraz praw autorskich do dzieła ( dalej Umowa) 

 

Zawarta w dniu …..2022 roku, w Poznaniu, pomiędzy: 
 
Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod 
adresem: Ratajczaka 19, 61-814 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000427416, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP: 7831689634, REGON: 302144863, BDO: 000008044, kapitał zakładowy 11 
005 000,00 zł  zwana w dalszej części Umowy „Partner ”, 
reprezentowaną przez: 
…………………………………. 

…………………………………. 

oraz  

Fundacją Odzyskaj Środowisko,  z siedzibą w Bogumiłowie, ul. Nowa 2,  97-410 Kleszczów, 
 KRS 0000384339,  NIP 6572885362 

a 

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

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

 

zwanymi w dalszej części Umowy „Autorem”,  

 

łącznie zwanymi dalej w Umowie „Stronami”. 
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§  1. 

1. Przedstawiciele ustawowi Autorów oświadczają, że ich podopieczni są autorami 
pracy konkursowej  w  postaci  „lasu w szkle”  dalej 
„Utworem”, zgłoszonego do konkursu pn. „Elektryczne lasy w szkle” (dalej jako 
„Konkurs”), organizowanego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu 
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000427416, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał 
zakładowy 11 005 000,00 złotych, REGON 302144863, NIP 7831689634, a Autorom 
przysługuje pełnia praw autorskich tak majątkowych, jak osobistych do Utworu. 

2. Przedstawiciele ustawowi Autorów oświadczają, iż są uprawnieni do przeniesienia 
majątkowych praw autorskich do Utworu w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie 
oraz, iż w związku z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych 
na Organizatora, prawa osób trzecich nie zostaną naruszone w jakikolwiek sposób. 
 

 

§  2. 

1) Przedstawiciele ustawowi Autorów oświadczają, iż przenoszą – w chwili zawarcia 
niniejszej umowy nieodpłatnie na Organizatora prawa autorskie do Utworu bez 
ograniczeń co do terytorium oraz czasu, w zakresie wszystkich pól eksploatacji znanych 
w chwili przekazania Utworu, w szczególności: 

a. Digitalizacji Utworu (poprzez zeskanowanie/sfotografowanie Utworu); 

b. wprowadzania fotografii do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci komputerowych w sposób umożliwiający 

transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika; 

c.    wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy fotografii z zastosowaniem 
technik poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, 
cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, 
audiowizualnych lub multimedialnych; 

d. powielanie i rozpowszechnianie fotografii  w całości lub w części, dowolną 

techniką technikami, w tym drukarską, na nośnikach magnetycznych, 

cyfrowych, w mediach elektronicznych, w tym za pośrednictwem Internetu 

tak, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

e. wprowadzanie Utworu do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na 
których utrwalono Utwór bez względu na przeznaczenie; 
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f. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie; 
g. udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym 

h. wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocyjnych. 
2) Jako Przedstawiciele Ustawowi Autorów przenosimy prawo do wykonywania 

i zezwalania na wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych 
w ust. 1 

3) Z chwilą przekazania Utworu Organizatorowi poprzez udział w konkursie, Organizator 
nabył własność przekazanego egzemplarza Utworu. 
 

§  3. 

1. Organizator zobowiązany jest do oznaczenie autorstwa Utworu poprzez podanie 
imienia i nazwiska autorów oraz placówki dydaktycznej, w której odbył się konkurs. 

2. Jako Przedstawiciel ustawowy Autora upoważniam ponadto Organizatora do 
decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu 
utworu oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego 
utworu. 

3. Jako  Przedstawiciel  ustawowy  Autora  upoważniam  do  wykonywania  nadzoru 
autorskiego. 

4. Przedstawiciele ustawowi Autorów oświadczają, iż zobowiązują się do 
niewykonywania praw osobistych do danego utworu w sposób, który mógłby 
ograniczać Organizatora w rozporządzaniu prawami majątkowymi do tego utworu 
przeniesionymi na Organizatora. 
 

§ 4. 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Celem uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie uznają, że udzielenia wszelkich praw 

Organizatorowi określonych w Umowie następuje nieodpłatnie. 
 

§ 5. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 
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Data i podpis przedstawiciela ustawowego współautora utworu 

 

 
 

Data i podpis osoby reprezentującej Organizatora 

 

 

. 
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