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REGULAMIN KONKURSU „Rodzina Przygód” 
organizowanego w ramach programu edukacyjnego kierowanego do uczniów szkół podstawowych 

pod nazwą „Zdrowe - Nietrudne” (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) 
§ 1. 

Organizator Konkursu 
Organizatorem konkursu jest Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paprotni, 
adres: ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000176445, o kapitale zakładowym 
11.386.000,00 PLN, NIP: 665-26-77-246, REGON: 311604510. 

§ 2. 
Cel Konkursu i Praca Konkursowa 

Celem Konkursu jest zaangażowanie dzieci uczestniczących w Programie „Zdrowe – Nietrudne” 
(zwanym dalej: „Programem”) oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do zrealizowania zadań 
opisanych w otrzymanym przez nauczyciela materiale do Programu – w książeczce pt. „Rodzina 
Przygód”, a następnie przygotowanie przez dziecko wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi pracy w 
formie filmu, prezentacji, fotorelacji, lub innej dowolnej technice przedstawiającej realizację przez 
dziecko wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi minimum trzech zadań z ww. książeczki, która to praca 
zwana jest dalej: Pracą Konkursową”. 

§ 3. 
Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych – uczestników zgłoszonych do Programu 
oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. 
2. Do Konkursu może przystąpić uczeń klasy, biorącej udział w Programie wraz z co najmniej jednym 
swoim rodzicem lub opiekunem prawny. Uczeń klasy wraz ze swoim rodzicem/rodzicami lub 
opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi biorący udział w Konkursie uznawani są wspólnie za 
Uczestników Konkursu. 
3. Warunkiem uczestnictwa przez danego ucznia wraz ze swoim rodzicem/rodzicami lub opiekunem 
prawnym/opiekunami prawnymi w Konkursie jest wykazanie przez nauczyciela zgłaszającego do 
Programu klasę, do której uczęszcza ww. uczeń, że nauczyciel ten realizuje wszystkie lekcje zgodnie z 
materiałami przeznaczonymi do Programu, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu Programu, 
poprzez umieszczanie na stronie internetowej szkoły, do której należy zgłoszona przez nauczyciela 
klasa uczestnicząca w Programie, relacji lub fotorelacji ze wszystkich przeprowadzonych lekcji oraz 
umieszczanie w treści każdej relacji lub fotorelacji oznaczenia: #zdrowenietrudne wraz z linkiem do 
strony: www.zdrowenietrudne.pl. Ponadto warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie Pracy 
Konkursowej i dokonanie zgłoszenia. 
4. Dokumenty zgłoszeniowe, tj. formularz zgłoszenia i zgody przedstawicieli ustawowych na udział 
ucznia w konkursie, wykorzystanie wizerunku wszystkich Uczestników Konkursu (tj. ucznia oraz jego 
przedstawiciela ustawowego/przedstawicieli ustawowych) oraz zbieranie i przetwarzanie danych 
osobowych wszystkich Uczestników Konkursu znajdują się na stronie internetowej 
www.zdrowenietrudne.pl. 
5. Zgłoszenia dokonuje rodzic/opiekun prawny ucznia przesyłając wypełnione i podpisane Dokumenty 
zgłoszeniowe za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@zdrowenietrudne.pl albo 
pocztą na adres Organizatora: Kupiec sp. z o.o. z siedzibą w Paprotni, adres: Paprotnia, ul. Kupiecka 17, 
62-513 Krzymów. 
6. Przy dokonywaniu zgłoszenia do przesyłanej wiadomości e-mail należy załączyć wersje elektroniczne 
(skany) zgłoszenia oraz zgód przedstawicieli ustawowych na udział ucznia w Konkursie, wykorzystanie 



wizerunku oraz zbieranie i przetwarzanie danych osobowych ucznia oraz jego przedstawicieli 
ustawowych biorących udział w Konkursie przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu. 
7. Wzór Dokumentów zgłoszeniowych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu stanowią 
Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu. 
8. Zgłoszenia do Konkursu można składać w terminie od 01.11.2016 r. do 30.04.2017 r. Po upływie 
terminu wskazanego w zdaniu poprzednim zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
9. Zgłoszenia rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. W 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokonanych zgłoszeniach, Komisja Konkursowa ma prawo 
odmówić zakwalifikowania danej klasy do udziału w konkursie. 
10. W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie z klas, w których uczą się dzieci członków Komisji 
Konkursowej. 

§ 4. 
Przebieg Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się 01.11.2016 r. i trwa do dnia 30.04.2017 r. 
2. Uczestnicy Konkursu realizują zadania opisane w książeczce „Rodzina Przygód” i wybierają minimum 
trzy zadania z ww. książeczki, których realizację zaprezentują w Pracy Konkursowej. 
3. Uczestnicy Konkursu przygotowują Pracę Konkursową, w jednej z następujących form: 
1) filmu nagranego telefonem komórkowym, aparatem cyfrowym bądź kamerą cyfrową, nie dłuższego 
niż 3 minuty zapisanego w formacie: mov, mpg, mp4, avi na nośniku DVD (wielkość plików do 200MB), 
2) prezentacji, 
3) fotorelacji, 
4) innej dowolnej technice: 
4. Wykonaną Pracę Konkursową wraz z Dokumentami zgłoszeniowymi należy przesłać do Organizatora 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w § 3 ust. 5, a w przypadku niemożności 
przesłania pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Organizatora wskazany w § 3 ust. 
5. W przypadku przesyłania prac za pośrednictwem poczty tradycyjnej dla uznania przesłania pracy w 
terminie liczy się data stempla pocztowego. 
5. Każda rodzina (Uczestnicy Konkursu) może przesłać tylko jedną Pracę Konkursową, przesłanie przez 
tę samą rodzinę więcej niż jednej Pracy Konkursowej spowoduje, że żadna z Prac Konkursowych nie 
będzie brała udziału w Konkursie. 
6. Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą Pracę Konkursową, a Uczestnicy Konkursu, których 
autorstwa będzie najciekawsza Praca Konkursowa wybrana przez Komisję Konkursową zajmą pierwsze 
miejsce w Konkursie. 
7. Komisja Konkursowa ogłosi wyniku Konkursu w terminie do 31.05.2017 r. 
8. Wyniki Konkursu zostaną przesłane do Uczestników Konkursu, w formie elektronicznej, na adresy 
podane w zgłoszeniach. Wyniki Konkursu zostaną również opublikowane na stronie Organizatora: 
www.zdrowenietrudne.pl. 
9. Decyzje Komisji Konkursowej są ostatecznie i nie podlegają weryfikacji ani zaskarżeniu. 



§ 5. 
Nagroda 

Rodzina (Uczestnicy Konkursu), która uzyska pierwsze miejsce otrzyma nagrodę główną w postaci 
wycieczki do Disneylandu dla maksymalnie 4 osób. 

§ 6. 
Prawa własności intelektualnej 

1. Przesłanie Organizatorowi Pracy Konkursowej stanowi nieodpłatne udzielenie Organizatorowi przez 
przedstawicieli ustawowych, działających w imieniu swoich dzieci/podopiecznych biorących udział w 
Konkursie jak również w imieniu własnym, niewyłącznej licencji na korzystanie z przesłanej Pracy 
Konkursowej na terytorium całego świata na czas 10 lat na następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
3) w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż określony w pkt 2) - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
2. Przedstawiciele ustawowi działając w imieniu swoich dzieci/podopiecznych biorących udział w 
Konkursie jak również w imieniu własnym wyrażają także nieodpłatnie zgodę na rozporządzanie i 
korzystanie przez Organizatora ze stworzonych przez niego lub podmiotów trzecich opracowań Pracy 
Konkursowej na polach eksploatacji określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
3. Przedstawiciele ustawowi działających w imieniu swoich dzieci/podopiecznych biorących udział w 
Konkursie jak również w imieniu własnym przenoszą także nieodpłatnie na Organizatora prawo do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych 
w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
4. Przedstawiciele ustawowi działających w imieniu swoich dzieci/podopiecznych biorących udział w 
Konkursie jak również w imieniu własnym wyrażają także nieodpłatnie zgodę na wykonywanie 
autorskich praw osobistych przez Organizatora wobec Pracy Konkursowej, polegających w 
szczególności na dokonywaniu zmian treści i formy tej pracy. 
5. Przedstawiciele ustawowi działających w imieniu swoich dzieci/podopiecznych biorących udział w 
Konkursie jak również w imieniu własnym, przenoszą nieodpłatnie, z chwilą przesłania Organizatorowi 
Pracy Konkursowej, na Organizatora własność nośników na których utrwalono tę pracę. 
6. Przesłanie Organizatorowi Pracy Konkursowej, stanowi nieodpłatne udzielenie przez przedstawicieli 
ustawowych działających w imieniu swoich dzieci/podopiecznych biorących udział w Konkursie jak 
również w imieniu własnym, Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z artystycznego 
wykonania Pracy Konkursowej i rozporządzania prawami do tego artystycznego wykonania na 
następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy 
artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono – wprowadzania do 
obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy, 
3) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony w pkt 2) – 
nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego 



do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
7. Przedstawiciele ustawowi, podpisując zgodę na udział ucznia w Konkursie oraz przesyłając zgłoszenie 
do Konkursu składają w szczególności, w imieniu danego ucznia oraz swoim imieniu, oświadczenie woli 
o udzieleniu Organizatorowi licencji, o których mowa w niniejszym paragrafie, przy czym udzielenie 
ww. licencji następuje z chwilą przekazania Organizatorowi egzemplarza Pracy Konkursowej bez 
składania dodatkowych oświadczeń. 
8. Przedstawiciele ustawowi podpisując zgodę na udział ucznia w Konkursie oraz przesyłając zgłoszenie 
do Konkursu wyrażają w imieniu danego ucznia oraz swoim zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 
wizerunku Uczestnika Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu i udzielają 
Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie ww. wizerunku na warunkach określonych w 
Regulaminie Konkursu 

§ 7. 
Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. 
2. Wszystkim Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do 
poprawiania swoich danych osobowych. 
3. Organizator nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z 
uczestnictwem w Konkursie. 
4. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację postanowień Regulaminu Konkursu. 
5. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z nadesłaniem Pracy Konkursowej 
obciążonej prawami osób trzecich, obciąża przesyłającego Pracę Konkursową. 
6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2135 [dalej: „Ustawa”] podanych w formularzu dostępnym 
na stronie internetowej www.zdrowenietrudne.pl, formularzu zgłoszeniowym oraz w inny sposób w 
ramach Konkursu jest Organizator – Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Paprotni (62-513 Krzymów), przy ul. Kupieckiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000176445, o kapitale zakładowym 
11.386.000,00 PLN, posiadająca NIP: 665-26-77-246, REGON: 311604510. 
7. Organizator zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy, tzn. umożliwia Uczestnikom 
Konkursu dostęp do treści własnych danych osobowych oraz danych osobowych ich podopiecznych i 
poprawiania ww. danych oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w Ustawie pisemnego 
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych lub danych 
osobowych podopiecznych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych 
lub danych podopiecznych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu 
administratorowi danych. 
8. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora w celu organizacji i 
przeprowadzenia Konkursu. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. 
10. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy 
kierować na adres Organizatora. 



11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia 
wywiadu z każdym Uczestnikiem Konkursu, do robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i 
nazwisk ww. osób, ich wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z 
uczestnictwem w Konkursie na potrzeby reklamowe i promocyjne, na co przedstawiciele ustawowi 
działając w imieniu swoich dzieci/podopiecznych biorących udział w Konkursie jak również w imieniu 
własnym wyrażają zgodę. 
12. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego 
wykorzystania zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników 
Konkursu. Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych 
z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, na co ww. osoby, tj. przedstawiciele ustawowi działając 
w imieniu swoich dzieci/podopiecznych biorących udział w Konkursie jak również w imieniu własnym 
wyrażają zgodę. 
13. Przedstawiciele ustawowi działając w imieniu swoich dzieci/podopiecznych biorących udział w 
Konkursie jak również w imieniu własnym udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, 
nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie swojego wizerunku oraz swoich 
dzieci/podopiecznych biorących udział w Konkursie na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym 
w szczególności na następujących polach eksploatacji: emisja w przekazach telewizyjnych, radiowych i 
internetowych, wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym sieci Internet, 
zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie 
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zamieszczanie i publikowanie w prasie, 
na stronach internetowych, plakatach itp., publikowanie zdjęć z udziału w Konkursie, a także 
udzielają Organizatorowi zgody na upoważnianie innych podmiotów do korzystania z wizerunku ww. 
osób w zakresie ww. licencji. 
14. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
prawa. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Rodzina Przygód” 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*: …………………………………………… 
imię i nazwisko 
adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego*: ……………………………………………. 
adres: …………………………………… 
tel. kontaktowy: ……………………………………….. 
klasa i nazwa szkoły………………………………………………… 
Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Paprotnia, ul. Kupiecka 17 
62-513 Krzymów 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „Rodzina Przygód” 
(wzór) 
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………….. zgłaszam moją rodzinę w składzie: 
- ……………………………………………..………………………………(uczeń szkoły podstawowej nr …. w ………………. Klasy) 
- ………………………………………………………………………………(rodzic/opiekun prawny ww. ucznia*), 
- ………………………………………………………………………………(rodzic/opiekun prawny ww. ucznia*), 
do udziału w Konkursie „Rodzina Przygód” organizowanym w ramach programu edukacyjnego kierowanego do 
uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli pod nazwą „Zdrowe – nietrudne” (dalej: Konkurs). Oświadczam, 
że zapoznałam/em się z Regulaminem Programu „Zdrowe –nietrudne” i z Regulaminem Konkursu i akceptuję 
wszystkie postanowienia ww. Regulaminów. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego* …………………………………………………… na 
udział w Konkursie. 
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o 
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2135) podanych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym 
oraz w inny sposób w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Kupiec Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Paprotni (62-513 Krzymów), przy ul. Kupieckiej 17, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr. KRS 
0000176445, o kapitale zakładowym 11.386.000,00 PLN, NIP: 665-26-77-246, REGON: 311604510 
Wyrażam zgodę na gromadzenie, udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego* 
……………………………………………………….. przez Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2135 ze zm.), dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Programu 

„Zdrowe – nietrudne” oraz Konkursu, w tym wyłonieniem zwycięzców Konkursu, zamieszczeniem na stronie internetowej 
wyników Konkursu, wydaniem nagród przewidzianych w Regulaminie Konkursu. Oświadczam, że zostałem/-am 
poinformowany/-na o prawie wglądu do danych mojego dziecka/podopiecznego* ……………………………………………………….. oraz 
do złożenia wniosków o ich poprawę, a także że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
uczestnictwa w Konkursie. 
…………………………………………………………………………………………………… 
(data, miejscowość, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* 
……………………………………………………….., utrwalonego m.in. w nadesłanym do Organizatora filmie lub zdjęciach w celu m.in. 
wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz zamieszczenia zwycięskiego filmu lub zdjęć na stronie internetowej 
www.zdrowienietrudne.pl, a także na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego* zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu Konkursu i udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie wizerunku mojego 
dziecka/podopiecznego* ……………………………………………………….. na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu. 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie informacji handlowych drogą pocztową, elektroniczną (m.in. o 
nowych ofertach, ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach) na podane przeze mnie oraz przez moje 
dziecko/podopiecznego* ………………………………………….. numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej, a także 
otrzymywanie drogą pocztową i elektroniczną informacji handlowych pochodzących od podmiotów zlecających 
Organizatorowi przekazywanie takich informacji. 



Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego 
dziecka/podopiecznego* ……………………………………………………….. i dodatkowych podanych przeze mnie lub moje 
dziecko/podopiecznego* danych, w celach marketingowych podejmowanych przez Organizatora, w tym we współpracy z 
innymi podmiotami, a w szczególności takich, jak sprzedaż produktów i usług, przesyłanie informacji o nowych produktach i 
usługach, udział w konkursach, promocjach, akcjach promocyjnych z udziałem partnerów Organizatora. Oświadczenie jest 
niezależne od czasu trwania Programu „Zdrowe – nietrudne” oraz Konkursu. 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na marketing bezpośredni Organizatora przy użyciu m.in. poczty, poczty elektronicznej, 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących m.in. na 
otrzymywanie informacji handlowych o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach. Oświadczenie 
jest niezależne od czasu trwania Programu „Zdrowe – nietrudne” oraz Konkursu. 
………..…………………………………………………………………………………………… 
(data, miejscowość, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
* - niepotrzebne skreślić. 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Rodzina Przygód” 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*: …………………………………………… 

imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………… 
adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego*: ……………………………………………. 

adres: …………………………………… 
tel. kontaktowy: ……………………………………….. 

klasa i nazwa szkoły………………………………………………… 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli ustawowych uczniów biorących udział 
w Konkursie „Rodzina Przygód” organizowanym w ramach programu edukacyjnego kierowanego 

do uczniów szkół podstawowych pod nazwą „Zdrowe – nietrudne” 
(dalej: Konkurs) 

Ja niżej podpisany ……………………………………………..(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego 
ucznia) będący przedstawicielem ustawowym ……………………………………. (imię i nazwisko ucznia) 

niniejszym oświadczam, że został poinformowany, iż administratorem danych osobowych w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 

2135 [dalej: „Ustawa”] podanych w formularzu dostępnym na stronie internetowej 
www.zdrowenietrudne.pl, formularzu zgłoszeniowym oraz w inny sposób w ramach Konkursu jest 

Organizator – Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paprotni (62-513 
Krzymów), przy ul. Kupieckiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000176445, o kapitale zakładowym 

11.386.000,00 PLN, posiadająca NIP: 665-26-77-246, REGON: 311604510. 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem 
Programu „Zdrowe - nietrudne” i akceptuję wszystkie postanowienia ww. regulaminów. 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Organizatora Konkursu – Kupiec Sp. z o.o. z siedzibą w Paprotni KRS 0000176445, dla celów 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem Programu „Zdrowe – nietrudne” oraz Konkursu, w tym 
wyłonieniem zwycięzców Konkursu, zamieszczeniem na stronie internetowej wyników Konkursu, 

wydaniem nagród przewidzianych w Regulaminie Konkursu 
Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-na o prawie wglądu do moich danych oraz do 

złożenia wniosków o ich poprawę, a także że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, jednak 
niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego m.in. w nadesłanym 
do Organizatora filmie lub zdjęciach w celu m.in. wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz zamieszczenia 

zwycięskiego filmu lub zdjęć na stronie internetowej www.zdrowienietrudne.pl oraz na 
wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu i udzielam 

Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego wizerunku na warunkach 
określonych w Regulaminie Konkursu. 

…………………………………………………………………………………………………… 
(data, miejscowość, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 

- Wyrażam zgodę/nie wrażam zgody* na otrzymywanie informacji handlowych drogą pocztową, 
elektroniczną (m.in. o nowych ofertach, ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach) 
na podane przeze mnie numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej, a także na otrzymywanie 

drogą pocztową i elektroniczną informacji handlowych pochodzących od podmiotów zlecających 
Organizatorowi przekazywanie takich informacji. Oświadczenie jest niezależne od czasu trwania 

Konkursu. 
- Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Organizatora moich danych 

osobowych i dodatkowych podanych przeze mnie danych, w celach marketingowych 
podejmowanych przez Organizatora, w tym we współpracy z innymi podmiotami, a w szczególności 

takich, jak sprzedaż produktów i usług, przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach, udział 
w konkursach, promocjach, akcjach promocyjnych z udziałem partnerów Organizatora. Oświadczenie 

jest niezależne od czasu trwania Konkursu. 



- Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na marketing bezpośredni Organizatora przy użyciu m.in. 
poczty, poczty elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) oraz 

automatycznych systemów wywołujących m.in. na otrzymywanie informacji handlowych o nowych 
ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach. Oświadczenie jest niezależne od czasu 

trwania Konkursu. 
…………………………………………………………………………………………………… 

(data, miejscowość, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 
* - niepotrzebne skreślić. 

 


