Regulamin Konkursu „ANWIL w moich oczach”
(dalej: „Regulamin”)
§1
Definicje
Poniższym definicjom użytym w Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
1. Organizator lub ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, 87-805 Włocławek, ul. Toruńska 222,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000015684, NIP 888-000-49-38, REGON 910128477, BDO: 000019504, kapitał
zakładowy/kapitał wpłacony: 134 924 830,00 zł.
2. Opiekun – osoba będąca opiekunem prawnym lub przedstawicielem ustawowym Uczestnika.
3. Konkurs – konkurs pod nazwą „ANWIL w moich oczach”, którego zasady uregulowano w
niniejszym Regulaminie.
4. Pracownik ANWIL S.A. – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w ANWIL S.A.
§2
Przedmiot oraz cel Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej lub pracy literackiej na
temat związany z ANWIL S.A., a następnie ocena, wybór i nagrodzenie najlepszych Prac
konkursowych.
2. Celem Konkursu jest:
a) Angażowanie dzieci i młodzieży w twórczą pracę,
b) szczególne wyróżnianie Uczestników charakteryzujących się ponadprzeciętnymi zdolnościami
i zaangażowaniem.
§3
Adresaci Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może zostać przedszkolak lub uczeń, prawidłowo
zgłoszony do jednej z pięciu kategorii konkursowych:
1.1 Przedszkola;
1.2 Klasy I–III szkół podstawowych;
1.3 Klasy IV–VIII szkół podstawowych;
1.4 Szkoły ponadpodstawowe (do 17 lat) ;
1.5 Dziecko Pracownika ANWIL S.A. (od 3 do 17 lat).
2. Uczestnik zgłoszony do udziału w Konkursie w kategoriach wymienionych w ust. 1 pkt 1.1, 1.2, 1.3,
1.4 powinien posiadać status przedszkolaka lub ucznia jednej z placówek oświatowych mających
siedzibę na terenie Miasta Włocławek.
3. O prawidłowym zgłoszeniu do Konkursu stanowią zasady wskazane w niniejszym Regulaminie.
§4
Wymagania techniczne Pracy.
Zasady i tryb zgłaszania do Konkursu
1. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 (jedną) oryginalną, wykonaną
samodzielnie pracę o tematyce odpowiadającej przedmiotowi Konkursu (dalej: „Praca” lub „Praca
konkursowa”). Zgłoszenia zawierające większą liczbę Prac nie będą brały udziału w Konkursie.
2. Pracami zgłaszanymi do Konkursu mogą być wyłącznie Prace autorskie, wykonane samodzielnie
przez Uczestnika, nie będące pracami adaptowanymi (kopiowanymi, wzorowanymi) oraz pracami
wykonanymi z gotowych elementów.
3. Uczestnicy klasyfikujący się w kategorii konkursowej określonej w § 3 ust. 1 pkt. 1.1, 1.2, 1.3
powinni przygotować Pracę w formacie A3, techniką plastyczną – rysunek lub malunek (kredkami,
długopisem, ołówkiem, farbami, węglem, tuszem, mazakami, piórem, pastelami itp.). Prace
wykonane inną techniką, niż techniki wskazane w zdaniu poprzedzającym (w szczególności w
formie wycinanek, wyklejanek) nie będą oceniane w Konkursie.
4. Uczestnicy klasyfikujący się w kategorii konkursowej określonej w § 3 ust. 1 pkt. 1.4, powinni
przygotować Pracę literacką w formie opowiadania, którego treść będzie rozwinięciem hasła
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„ANWIL w moich oczach”. Praca powinna mieć formę wydruku komputerowego, na białej kartce
papieru w formacie A4. Opowiadanie powinno zawierać minimum dwie strony zapisu, minimum
siedem tysiące znaków ze spacjami, czcionka Times New Roma, wielkość czcionki 12. Prace
odbiegające od wytycznych podanych w tym ustępie nie będą oceniane w Konkursie.
5. Uczestnicy klasyfikujący się w kategorii konkursowej określonej w § 3 ust. 1 pkt. 1.5, powinni
przygotować Pracę w dowolnej formie wymienionej w § 4 ust. 3 oraz ust. 4.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie, które
polega na przesłaniu Pracy konkursowej wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 7 poniżej
(dalej: „Zgłoszenie”), pocztą na następujący adres:
ANWIL S.A.
Biuro Relacji z Otoczeniem i Eventów Specjalnych
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek
z dopiskiem - Konkurs „ANWIL w moich oczach”.
7. Każde Zgłoszenie musi zawierać:
1) Pracę,
2) metrykę podpisaną przez Opiekuna wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna w związku z udziałem
Uczestnika w Konkursie, zawierającą następujące informacje:
• imię i nazwisko Uczestnika,
• wiek Uczestnika,
• kategorię konkursową,
• imię i nazwisko Opiekuna,
• adres do korespondencji Opiekuna,
• numer telefonu kontaktowego do Opiekuna lub adres e-mail do kontaktu z Opiekunem.
Metrykę należy trwale złączyć z Pracą. Wzór metryki stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
3) podpisane przez Opiekuna oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział Uczestnika w
Konkursie wraz ze zgodą na dalsze wykorzystanie Pracy przesłanej do Organizatora, którego
wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;
4) podpisane przez Opiekuna oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku
Uczestnika w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie, którego wzór stanowi Załącznik nr
3 do Regulaminu.
8. Zgłoszeń do Konkursu należy dokonywać w terminie do 30 czerwca 2020 roku, przy czym datą
uznawaną za datę dokonania Zgłoszenia będzie data stempla pocztowego.
9. W przypadku gdy Uczestnik nie spełni warunków udziału w Konkursie określonych w Regulaminie
lub naruszy postanowienia Regulaminu, Organizator uprawniony jest do odmowy uwzględnienia
Zgłoszenia danego Uczestnika do udziału w Konkursie lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Kapituła Konkursu.

§5
Przebieg Konkursu
1. Nad prawidłowością wyłonienia Laureatów Konkursu czuwać będzie kapituła Konkursu powołana
przez Organizatora, która składa się z 3 (trzech) osób (dalej: „Kapituła Konkursu”). Do zadań
Kapituły Konkursu należy:
a) zapewnienie uczestnictwa w wyłonieniu Laureatów Konkursu wszystkim prawidłowym
Zgłoszeniom,
b) ocena przesłanych przez Uczestników Prac oraz wybór Laureatów Konkursu zgodnie
z
postanowieniami
niniejszego
Regulaminu
oraz
zasadami
pełnej
rzetelności
przeprowadzonych czynności,
c) weryfikowanie prawa do udziału w Konkursie,
d) prowadzenie dokumentacji Konkursu.
1. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Informacja o wynikach
Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.anwil.pl oraz w Intranecie ANWIL S.A. poprzez
podanie listy Laureatów Konkursu zawierającej: imiona i nazwiska Laureatów Konkursu oraz
bezpośrednio drogą telefoniczną bądź mailową za pośrednictwem Opiekuna.
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3. Kapituła Konkursowa oceni wszystkie prawidłowo zgłoszone Prace w pięciu kategoriach
konkursowych, a następnie dokona wyboru 5 (pięciu) Prac w każdej z nich, przyznając ich autorom
nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz 2 (dwa) wyróżnienia (dalej: „Laureaci”).
5. Przy wyborze Prac, o których mowa w ust. 4 powyżej, Kapituła Konkursu będzie stosowała
w szczególności następujące kryteria dostosowane do odpowiednich kategorii konkursowych:
a) dopasowanie do charakteru Konkursu,
b) kompozycja plastyczna Pracy,
c) walory artystyczne Pracy,
w przypadku pracy literackiej:
d) interesująca fabuła,
e) styl oraz poprawność językowa Pracy,
w obu przypadkach:
e) zgodność z wymogami wskazanymi w Regulaminie.
§6
Nagrody
1. W pięciu kategoriach Konkursu zostanie przyznanych po 5 (pięć) nagród dla najlepszych Prac,
które zdobędą według Kapituły Konkursu najwyższą ocenę (dalej: „Nagrody”):
• I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 1.500,00 zł
• II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 1.000,00 zł
• III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 500,00 zł
• 2 wyróżnienia – nagrody rzeczowe o wartości do 200,00 zł za każde wyróżnienie.
2. Nagroda specjalna w postaci nagrody pieniężnej o wartości 2.000,00 zł brutto zostanie przyznana
placówce oświatowej, z której w Konkursie weźmie udział największa liczba Uczestników.
3. Wydanie Nagród nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2020 roku. O dokładnym terminie i
formie przekazania Nagród Organizator poinformuje Laureatów Konkursu po rozstrzygnięciu
Konkursu.
4. Nie ma możliwości żądania równowartości Nagród w formie finansowej lub przedmiotowej, ich
zamiany lub wymiany ani przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
5. Nagrody o wartości nieprzekraczającej 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), jako przyznane
w konkursie z dziedziny nauki i sztuki w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509
ze zm., dalej zwanej: „updof”) podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie tego
przepisu.
6. Prace zajmujące I, II i III miejsce oraz Prace wyróżnione mogą być wykorzystane przez ANWIL
S.A. w szczególności w celach wizerunkowych i reprezentacyjnych.
§7
Autorskie prawa majątkowe
1. Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa od Laureata zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu
cywilnego autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych do Konkursu Prac (dalej: „Utwory”) tj.
prawo do korzystania i rozporządzania nimi bez ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach
eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody, a w szczególności:
a) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audialnym, a w szczególności na:
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach
audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,
c) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
d) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu;
e) prawo obrotu w kraju i za granicą;
f) wypożyczanie, najem;
g) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
h) wykorzystanie na stronach internetowych; wykorzystanie w utworach multimedialnych;
i) wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
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3.

4.

5.

j) wykorzystywanie Utworu w całości i we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy,
wykorzystanie materiałów w mediach wewnętrznych (Intranet, Grupa Kapitałowa Orlen);
k) wprowadzanie zmian, skrótów;
l) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
m) wykonywanie praw zależnych do Utworów, oraz zezwalanie na wykonywanie praw zależnych
do Utworów.
Przystępując do Konkursu, Opiekun (w imieniu Uczestnika) oświadcza w formie pisemnej, że:
a) Uczestnik jest wyłącznym autorem Pracy zgłoszonej do Konkursu i przysługują mu do niej
autorskie prawa osobiste oraz majątkowe.
b) zgłaszana Praca nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich ani
obowiązujących przepisów prawa, a także że Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora
z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, przepisów prawa oraz z
odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością niniejszego oświadczenia.
Opiekun oświadcza, że Laureat zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do
Utworów przez okres 10 (dziesięciu) lat od dnia wydania Nagrody. Na okres, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym, Laureat udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie praw
zależnych do Utworów wraz z prawem do udzielania dalszych zezwoleń osobom trzecim.
Z chwilą dokonania zgłoszenia Opiekun oświadcza, że Uczestnik udziela Organizatorowi
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji (wraz z prawem udzielenia sublicencji) na okres
5 (pięciu) lat do wykorzystania zgłoszonych do Konkursu Prac na polach eksploatacji wskazanych
w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem postanowień powyższych i dotyczących wyłącznie Laureatów
Konkursu.
ANWIL S.A. stanie się właścicielem wszelkich nośników Prac z chwilą ich doręczenia ANWIL S.A.
§8
Ochrona danych osobowych

1. ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 222 informuje, że jest administratorem
Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 20
21 449, (24) 20 21 442.
2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ANWIL S.A. służy również następujący adres email:
daneosobowe@anwil.pl.
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu i jego Opiekuna przetwarzane są w następujących celach:
a) przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem,
b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez ANWIL S.A. danych osobowych Uczestnika Konkursu i jego
Opiekuna w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
a) zgoda Opiekuna na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) prawnie usprawiedliwiony interes ANWIL S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu
realizacji zgłoszonych reklamacji oraz obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia
wzajemnych roszczeń.
5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu i jego Opiekuna mogą być ujawniane przez ANWIL S.A.
podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi
księgowe, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.
6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu i jego Opiekuna przetwarzane są:
a) przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu,
b) do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z udziału w Konkursie.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
8. Opiekunowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika
Konkursu i Opiekuna:
- prawo dostępu do treści danych,
- prawo do sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia,
- prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ANWIL S.A. danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
odczytu maszynowego. Opiekun może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub
zażądać, aby ANWIL S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ANWIL S.A. zrobi
to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych
osobowych przysługuje tylko co do tych , które są przetwarzane w związku z uczestniczeniem w
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Konkursie, prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ANWIL S.A. przetwarza dane
osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze
względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@anwil.pl lub
adres siedziby ANWIL S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
9. Opiekunowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
§9
Uwagi końcowe
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Organizator nie zwraca nadesłanych Prac, o których mowa w Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w następujących
przypadkach:
- zmiany przepisów prawa lub ich wykładni przez władze publiczne, mająca bezpośredni wpływ na
treść Regulaminu;
- nałożenia przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, mających bezpośredni wpływ
na treść Regulaminu;
- zmiany zakresu świadczonych usług;
- przeciwdziałania nadużyciom;
- sprostowania Regulaminu w celu usunięcia nieścisłości, oczywistych błędów i omyłek pisarskich;
- poprawienia ochrony prywatności Uczestników.
Zmiany takie wejdą w życie z chwilą publikacji Regulaminu po zmianach na stronie internetowej
www.anwil.pl.
4. Reklamacje dotyczące przebiegu lub organizacji Konkursu mogą być zgłaszane przez Opiekuna w
formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail: konkurs@anwil.pl. Reklamacje rozpatruje
Organizator. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację Opiekuna, w celu poinformowania go o
sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu Opiekun składając reklamację powinien wskazać np.:
swoje imię i nazwisko, adres do doręczeń lub adres e-mail, a także zawrzeć, w reklamacji opis
zdarzenia, którego ona dotyczy. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 14 września 2020 roku.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Opiekun zostanie powiadomiony w terminie maksymalnie 14
(czternaście) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 – Metryka Pracy;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie składane przez Opiekuna Uczestnika Konkursu „ANWIL w moich
oczach” o wyrażeniu zgody na udział Uczestnika w Konkursie wraz ze zgodą na dalsze wykorzystanie
Pracy przesłanej do Organizatora;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie składane przez Opiekuna Uczestnika Konkursu „ANWIL w moich
oczach” o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika.
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Załącznik nr 1 Metryka Pracy
Prosimy o czytelne wypełnienie Załącznika
METRYKA PRACY
...............................................................................................................................
Imię i nazwisko Uczestnika (autora pracy)

................................................................................................................................
Wiek Uczestnika (autora pracy)

.................................................................................................................................
Dane do kontaktu (numer telefonu kontaktowego Opiekuna /adres e-mail do kontaktu z Opiekunem)

..................................................................................................................................
Adres do korespondencji Opiekuna

..................................................................................................................................
Imię i nazwisko Opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych i danych osobowych
Uczestnika, którego jestem Opiekunem, wskazanych w niniejszej metryce w celu i zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym publikacji wyników Konkursu.

…………………………………………………………………….
(data, imię i nazwisko Opiekuna, czytelny własnoręczny podpis Opiekuna)

KLAUZULA INFORMACYJNA
ANWIL S.A. z siedzibą we we Włocławku, ul. Toruńska 222 informuje, że jest administratorem danych osobowych Uczestników
Konkursu oraz ich Opiekunów, kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 20 21 449, (24) 20 21 442.
Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ANWIL S.A. służy również następujący adres email: daneosobowe@anwil.pl.
Dane osobowe Uczestnika Konkursu i jego Opiekuna przetwarzane są w następujących celach:
a) przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem,
b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania przez ANWIL S.A. danych osobowych Uczestnika Konkursu i jego Opiekuna w celu wskazanym w ust. 3
powyżej jest:
a) zgoda Opiekuna na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) prawnie usprawiedliwiony interes ANWIL S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu realizacji zgłoszonych reklamacji oraz obsługi,
dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Dane osobowe Uczestnika Konkursu i jego Opiekuna mogą być ujawniane przez ANWIL S.A. podmiotom z nim współpracującym
(odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne,
archiwizacji.
Dane osobowe Uczestnika Konkursu i jego Opiekuna przetwarzane są:
a) przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu,
b) do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z udziału w Konkursie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Opiekunowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika Konkursu i Opiekuna:
prawo dostępu do treści danych,
prawo do sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia,
prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ANWIL S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Opiekun może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub
zażądać, aby ANWIL S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ANWIL S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest
technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych, które są przetwarzane w związku z
uczestniczeniem w Konkursie, prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ANWIL S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie
swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej:
daneosobowe@anwil.pl lub adres siedziby ANWIL S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
Opiekunowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
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Załącznik nr 2 Oświadczenie składane przez Opiekuna Uczestnika Konkursu „ANWIL w moich
oczach” o wyrażeniu zgody na udział Uczestnika w Konkursie wraz ze zgodą na dalsze wykorzystanie
Pracy przesłanej do Organizatora

Prosimy o czytelne wypełnienie Załącznika

Oświadczenie
składane przez Opiekuna Uczestnika Konkursu „ANWIL w moich oczach”
(dalej: „Konkurs”)

Ja niżej podpisany/a,……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko Opiekuna)

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu organizowanego przez ANWIL S.A. oświadczam, że
niniejszym:
zgadzam się na udział …………………………….. ………………………. (imię i nazwisko Uczestnika),
którego jestem Opiekunem, w Konkursie. Zapoznałam/-em się z zapisami Regulaminu Konkursu i
akceptuję ich treść.

…………………………………………………………………….
(data, imię i nazwisko Opiekuna, czytelny własnoręczny podpis Opiekuna)

Wyrażam zgodę na dalsze wykorzystanie Prac nadesłanych na Konkurs, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

…………………………………………………………………….
(data, imię i nazwisko Opiekuna, czytelny własnoręczny podpis Opiekuna)
KLAUZULA INFORMACYJNA
ANWIL S.A. z siedzibą we we Włocławku, ul. Toruńska 222 informuje, że jest administratorem danych osobowych Uczestników
Konkursu oraz ich Opiekunów, kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 20 21 449, (24) 20 21 442.
Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ANWIL S.A. służy również następujący adres email: daneosobowe@anwil.pl.
Dane osobowe Uczestnika Konkursu i jego Opiekuna przetwarzane są w następujących celach:
a) przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem,
b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania przez ANWIL S.A. danych osobowych Uczestnika Konkursu i jego Opiekuna w celu wskazanym w ust. 3
powyżej jest:
a) zgoda Opiekuna na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) prawnie usprawiedliwiony interes ANWIL S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu realizacji zgłoszonych reklamacji oraz obsługi,
dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Dane osobowe Uczestnika Konkursu i jego Opiekuna mogą być ujawniane przez ANWIL S.A. podmiotom z nim współpracującym
(odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne,
archiwizacji.
Dane osobowe Uczestnika Konkursu i jego Opiekuna przetwarzane są:
a) przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu,
b) do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z udziału w Konkursie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Opiekunowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika Konkursu i Opiekuna:
prawo dostępu do treści danych,
prawo do sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia,
prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ANWIL S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Opiekun może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub
zażądać, aby ANWIL S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ANWIL S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest
technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych , które są przetwarzane w związku z
uczestniczeniem w Konkursie, prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ANWIL S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie
swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej:
daneosobowe@anwil.pl lub adres siedziby ANWIL S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
Opiekunowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
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Załącznik nr 3 Oświadczenie składane przez Opiekuna Uczestnika Konkursu
oczach” o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika

„ANWIL w moich

OŚWIADCZENIE
składane przez Opiekuna Uczestnika Konkursu „ANWIL w moich oczach”
(dalej: „Konkurs”)
…………………………………
Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu
…………………………………
Imię i nazwisko Opiekuna
W związku z udziałem …………………………………………………. (imię i nazwisko Uczestnika
Konkursu) w Konkursie, oświadczam że wyrażam zgodę na bezpłatne i bezterminowe korzystanie (w
tym publiczne rozpowszechnianie) przez Organizatora z wizerunku Uczestnika utrwalonego na
fotografiach i materiałach video wykonanych podczas działań związanych z realizacją Konkursu, w
szczególności w związku z wręczeniem nagród, we wszelkich materiałach informacyjnych,
reklamowych i promocyjnych, w tym CSR i PR Organizatora w szczególności w materiałach
informujących o Konkursie oraz o udziale Uczestnika w Konkursie, w materiałach przekazywanych za
pośrednictwem sieci internetowej i intranetowej (w szczególności na stronie internetowej www.anwil.pl
oraz na portalu społecznościowym Facebook jak również w mediach wewnętrznych Organizatora,
gazecie GO!) w dowolnym czasie i miejscu na terytorium Polski i za granicą, oraz przetwarzania i
rozpowszechniania przetworzonego wizerunku w powyższym zakresie (w tym także do
rozpowszechniania fragmentów fotografii oraz materiałów video, zmniejszenia rozdzielczości i
kompresji).
Rozpowszechniając wizerunek Uczestnika w sposób wskazany w niniejszym Oświadczeniu,
Organizator ma prawo do wskazywania imienia i nazwiska dziecka jako Uczestnika Konkursu oraz
mojego jako Opiekuna.
Oświadczam także, że prawo do udzielania zezwoleń na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika nie
jest ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

…………..……………………………………………………
(data, czytelny własnoręczny podpis Opiekuna)
KLAUZULA INFORMACYJNA
ANWIL S.A. z siedzibą we we Włocławku, ul. Toruńska 222 informuje, że jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz ich
Opiekunów, kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 20 21 449, (24) 20 21 442.
Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ANWIL S.A. służy również następujący adres email: daneosobowe@anwil.pl.
Dane osobowe Uczestnika Konkursu i jego Opiekuna przetwarzane są w następujących celach:
a) przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem,
b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania przez ANWIL S.A. danych osobowych Uczestnika Konkursu i jego Opiekuna w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
a) zgoda Opiekuna na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) prawnie usprawiedliwiony interes ANWIL S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu realizacji zgłoszonych reklamacji oraz obsługi, dochodzenia i obrony
w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Dane osobowe Uczestnika Konkursu i jego Opiekuna mogą być ujawniane przez ANWIL S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności
podmiotom świadczącym usługi księgowe, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.
Dane osobowe Uczestnika Konkursu i jego Opiekuna przetwarzane są:
a) przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu,
b) do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z udziału w Konkursie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Opiekunowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika Konkursu i Opiekuna:
prawo dostępu do treści danych,
prawo do sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia,
prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ANWIL S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Opiekun może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ANWIL S.A.
przesłał dane do innego administratora. Jednakże ANWIL S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych
osobowych przysługuje tylko co do tych , które są przetwarzane w związku z uczestniczeniem w Konkursie, prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy
ANWIL S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na
adres poczty elektronicznej: daneosobowe@anwil.pl lub adres siedziby ANWIL S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
Opiekunowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
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