
REGULAMIN KONKURSU UCZ SIĘ NA MAKSA 2022 

1.   CEL I PRZEDMIOT KONKURSU  
1. Celem Konkursu Ucz się na Maksa 2022 (,,Konkurs”) jest propagowanie wśród 

młodzieży idei przedsiębiorczości i pracy zespołowej. Ponadto celem Konkursu 
jest rozwijanie kreatywności młodzieży, umiejętności łączenia wiedzy z różnych 
dyscyplin, nauki myślenia projektowego i kreowanie społecznej wrażliwości.  

2. Celem Konkursu jest także promowanie obszarów wiejskich, wykształcenia 
rolniczego i zawodów rolniczych. 

3. Hasło przewodnie Konkursu to: Dobra współpraca się opłaca. 
4. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej: strategii rozwoju, 

opartej o współpracę, dla trzech wirtualnych gospodarstw rolnych i 
agroturystycznych scharakteryzowanych w paragrafie 10. 

5. Praca Konkursowa powinna zawierać minimum: 
a. Propozycję w jaki sposób i w jakich obszarach przedstawione 

gospodarstwa mogłyby współpracować. 
b. Jakie korzyści finansowe i pozafinansowe niosłoby to dla nich samych i dla 

lokalnej społeczności.  
c. Propozycję zainwestowania wirtualnej premii dla każdego gospodarstwa 

w wysokości 500 tyś. zł. 
6. Informacje na temat Konkursu udostępnione zostaną na stronach internetowych: 

fzk.pl oraz agrokultura.org. 
 

2. ORGANIZATOR KONKURSU 
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Zakłady Kórnickie (,,Fundacja”, 

,,Organizator”): 
Fundacja Zakłady Kórnickie 

Al. Flensa 2B, 
62-035 Kórnik 

2. Konkurs realizowany jest ze środków własnych Fundacji. 
3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Kapituła Konkursowa. 

 
3. UCZESTNICY KONKURSU  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie z klas , które kształcą w 
zawodach rolniczych w ramach Szkoły, lub Zespołu Szkół 

2. Uczestnicy nie mogą mieć więcej niż 21 lat. 
3. W Konkursie biorą udział dwuosobowe zespoły.  
4. W skład zespołu mogą wchodzić uczniowie z różnych klas, które kształcą w 

zawodach rolniczych w ramach jednej Szkoły, lub Zespołu Szkół.  
5. Każdy zespół przyjmuje własną nazwę, pod którą bierze udział w Konkursie. 
6. Każdy zespół posiada opiekuna zespołu. Rolę opiekuna pełnić może szkolny 

nauczyciel, wychowawca lub inna osoba posiadająca uprawnienia umożliwiające 
pełnienie opieki nad dziećmi.  
 
 
 



4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 
1. Zgłoszenie udziału zespołu w Konkursie następuje poprzez: 

a. przesłanie skanu wypełnionej Karty Zgłoszeniowej (Załącznik 1) wraz z, 
b. podpisaną przez każdego uczestnika, lub gdy jest on niepełnoletni przez 

opiekuna prawnego  zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 
c. potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną  

na adres: namaksa@fzk.pl. 
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie możliwe jest od 1 stycznia 2022 r. do 1 

października 2022 r.  
3. Karta zgłoszeniowa, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula 

informacyjna stanowią część niniejszego Regulaminu. 
4. Zgłoszenia dokonuje opiekun zespołu.  
5. Zgłoszenie bez załączenia wymaganych zgód na przetwarzanie danych 

osobowych, uznane zostanie za nieważne. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu zgłaszania udziału w 

Konkursie. 

 

5. NADSYŁANIE PRAC 
1. Prace konkursowe mogą przesyłać zgłoszone wcześniej zespoły. 
2. Prace mogą być nadsyłane w okresie od 1 lutego 2022 r.  do 1 listopada 2022 r. 
3. Prace nadsyłane są listownie na adres Organizatora: 

Fundacja Zakłady Kórnickie 
Al. Flensa 2B,  
62-035 Kórnik 

 z dopiskiem: „UCZ SIĘ NA MAKSA 2022– PRACA KONKURSOWA” 

4. Nadsyłane prace muszą być w czytelny sposób podpisane nazwą zespołu. 
 

6. LIDER I KAPITUŁA KONKURSU  
1. Prezes Fundacji Zakłady Kórnickie wskazuje Lidera Konkursu. 
2. Prezes Fundacji Zakłady Kórnickie w porozumieniu z Liderem Konkursu 

wskazuje członków Kapituły Konkursu. 
3. Kapituła Konkursu składa się z co najmniej 3 członków będących 

przedstawicielami środowiska naukowego, pedagogicznego, rolniczego, 
społecznego. 

4. W skład Kapituły Konkursu wchodzi Prezes Fundacji Zakłady Kórnickie i Lider 
Konkursu. 

5. Kapituła Konkursu ocenia prace konkursowe i czuwa nad przebiegiem Konkursu. 
6. Komitet Organizacyjny Konkursu ma swoją siedzibę pod adresem Organizatora 

Konkursu.  

 

 

 



7. PRAWA AUTORSKIE  
1. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że dostarczone przez nich materiały nie 

naruszają praw autorskich majątkowych i osobistych i innych praw osób trzecich. 
2. Uczestnik Konkursu przez zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż:  

a. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 
nadesłanych przez niego materiałów. 

b. Zgadza się na opublikowanie pracy oraz jej fragmentów na stronach 
internetowych oraz w mediach społecznościowych Organizatora. 
Organizator Konkursu może je w dowolny sposób wykorzystywać oraz 
odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.  

c. Udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej, wyłącznej licencji 
do korzystania z przesłanych materiałów/prac konkursowych na czas 
nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, na wszelkich znanych w 
chwili zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w tym w szczególności:  
1. W zakresie utrwalania i zwielokrotnienia materiałów 
2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których 

materiały utrwalono. 
3. W zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż 

określony w pkt 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, 
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. 

4. W zakresie utrwalania, zwielokrotniania, określoną techniką, 
wprowadzania do pamięci komputera i prezentowania w Internecie 
pracy konkursowej. Organizator na podstawie tej licencji może 
również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych.  

 
8. KOMUNIKACJA  

1. Komunikacja pomiędzy uczestnikami Konkursu, a Organizatorem odbywa się z 
wykorzystaniem adresu e-mail Organizatora: namaksa@fzk.pl  

9. NAGRODY  
1. Laureaci Konkursu otrzymują za zajęcie: 

a) I miejsca - nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł dla zespołu  
(2500 zł/osobę). 

b) II miejsca - nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł dla zespołu 
 (1500 zł/osobę). 

c) III miejsca - nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł dla zespołu  
(1000 zł/osobę). 

2. Opiekunowie zwycięskich zespołów otrzymają nagrody rzeczowe. 
3. Wszyscy Uczestniczy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy. 
4. Kapituła zastrzega sobie prawo do wyróżnienia dodatkowych prac i przyznania 

im nagród rzeczowych. 
5. Wyniki Konkursu i ogłoszenie laureatów zostanie dokonane do 20 grudnia 2022 

r. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora, w 
mediach społecznościowych Organizatora, oraz telefoniczne poinformowanie 
laureatów Konkursu, bądź opiekunów zespołu. 



10. TREŚĆ KONKURSU 
1. Zespoły opracowują strategię rozwoju opartą o współpracę dla trzech 

wirtualnych gospodarstw położonych w miejscowości Nibylandia. 
2. Położenie wirtualnych gospodarstw:  

Gospodarstwo Nowaków, Kowalskich i Kaczmarków prowadzone są w tej 
samej miejscowości o nazwie Nibylandia. Mieszka w niej 450 mieszkańców. We 
wsi łącznie z naszymi bohaterami jest 10 rolników. Pozostali mieszkańcy pracuję 
głównie w oddalonym o 30 km mieście wojewódzkim. Do szkoły dzieci muszą 
dojeżdżać do sąsiedniej miejscowości oddalonej o 4 km. Mieszkańcy wsi udzielają 
się społecznie. Działa tutaj od 2015 roku Koło Gospodyń Wiejskich o nazwie 
Strumyk. Na ostatnie dożynki gminne panie przygotowały piękny wieniec 
dożynkowy. Młodzież udziela się w Ochotniczej Straży Pożarnej. Oprócz 
ratowania życia innym organizują dwa razy w roku festyn rodzinny: na Dzień 
Strażaka i Mikołajki. W Nibylandii większość mieszkańców mieszka praktycznie 
od urodzenia. Każdy zna każdego, jeśli nie z imienia to na pewno z nazwiska.  
Codzienną możliwością spotkania innych mieszkańców są zakupy w wiejskim 
sklepiku o wdzięcznej nazwie Bociek, choć po większe zakupy mieszkańcy 
wybierają się do pobliskich marketów. Mimo półgodzinnej drogi do dużego 
ośrodka miejskiego, tanie działki i dogodność komunikacyjna zaczynają 
przyciągać mieszkańców miasta. W ciągu ostatnich 2 lat pobudowały się tutaj 3 
rodziny. 

 
3. Opis gospodarstw: 

a. Gospodarstwo Nowaków 
Pan Adam Nowak (52 lata)  wraz z żoną Anną (50 lat)  i dwójką dzieci: 
Adrianem (19 lat) i Aliną (16 lat) prowadzi gospodarstwo rolne w 
miejscowości Nibylandia. Na 25 ha gleb o klasie bonitacyjnej od IIIb do IVb 
prowadzi wyłącznie produkcję roślinną. Wszystkie grunty wchodzące w skład 
gospodarstwa stanowią własność pana Adama. Gospodarstwo nie ma żadnych 
zobowiązań finansowych. Siedlisko to dom „piętrówka” o powierzchni 150 m2, 
garaże o powierzchni 150 m2, 2 silosy na zboże o pojemności 50 ton każdy, 
stodoła o powierzchni 200 m2 i dwa budynki gospodarcze. Rolnik w ostatnim 
sezonie uprawiał pszenicę ozimą, jęczmień ozimy, rzepak ozimy i kukurydzę. 
Plony jakie uzyskuje w gospodarstwie są przeciętne: pszenica plonuje na 
poziomie 5 t/ha , a rzepak nie więcej niż 2,5 t/ha. Dodatkowym źródłem 
dochodu dla gospodarstwa domowego Nowaków jest praca dorywcza pana 
Adama w pobliskim warsztacie samochodowym. Ania, żona p. Adama obecnie 
nie pracuje, ale z wykształcenia jest księgową. Syn Adrian rozpoczął studia i w 
domu jest co drugi weekend. Alina w letnie wakacje chciałaby pracować jako 
kelnerka w restauracji, w pobliskim miasteczku. Gospodarstwo do tej pory nie 
korzystało z żadnych form wsparcia dla gospodarstwa  z UE, za wyjątkiem 
ubiegania się co rocznie o dopłaty bezpośrednie.  

 

 

 



b. Gospodarstwo Kowalscy  
Pan Marek Kowalski (lat 45) wspólnie z żoną Marią (lat 46), synem Mariuszem 
(lat 12) i Michałem (lat 14) prowadzą 20 ha gospodarstwo. Utrzymują 20 krów 
mlecznych od których mleko w całości sprzedają do oddalonej o 150 km 
mleczarni. Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej osiągają wydajność 7 tyś. 
litrów mleka na rok. Utrzymywane są w oborze uwięziowej i dojone za 
pomocą dojarki przewodowej. Pasza zadawana jest zwierzętom ręcznie. 
Powierzchnia gospodarstwa p. Marka nie pozwala na pełną 
samowystarczalność paszową. Połowę areału przeznacza się co roku pod 
uprawę kukurydzy na kiszonkę. Pozostała powierzchnię zajmuje pszenica 
ozima i buraki cukrowe. Od okolicznych rolników rolnik corocznie dokupuje 
słomę, ponieważ zwierzęta utrzymywane są na płytkiej ściółce. W 
bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań gospodarstwa Kowalskiego nie ma 
gruntów należących do niego. Jest za to działka o powierzchni 0,5 ha należąca 
do Adama Nowaka. Gospodarstwo posiada wszystkie maszyny niezbędne do 
prowadzenia produkcji roślinnej za wyjątkiem tych przeznaczonych do siewu 
i zbioru. W tym przypadku korzysta z usług lokalnego usługodawcy. Plony 
roślin w gospodarstwie ze względu na stosowanie dużej ilości obornika i 
nawożenia mineralnego są wysokie. W codziennych pracach w gospodarstwie 
p. Markowi pomaga żona Maria. Skromnym dodatkiem do budżetu domowego 
są sprzedawane przez nią wśród najbliższych sąsiadów biały ser i jajka z 
własnej zagrody.  

c. Gospodarstwo Kaczmarscy  
Pani Ewa (lat 32)  wraz z mężem Wojtkiem (lat 33) prowadzą od roku 
gospodarstwo o powierzchni 12 ha odziedziczone po rodzicach p. Ewy. 
Rolnicy w ubiegłym roku wrócili w rodzinne strony po kilku latach pracy w 
stolicy, gdzie pracowali w branży gastronomicznej. Ewa z Wojtkiem próbują z 
wykorzystaniem własnych oszczędności, kredytu hipotecznego oraz dotacji z 
UE rozwinąć uprawę owoców i warzyw. Połowę powierzchni swojego 
gospodarstwa przeznaczyli pod uprawę truskawek, borówki amerykańskiej, 
malin, ogórków, pomidorów i kapusty. Płody mają zamiar sprzedawać 
bezpośrednio w gospodarstwie oraz na giełdzie rolniczej.  

 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
1. Administratorem     danych     osobowych     zbieranych     od     Uczestników      

i Zwycięzców Konkursu Ucz się na Maksa 2022 jest Fundacja Zakłady Kórnickie, z 
siedzibą w Kórniku (62-035) przy al. Flensa 2b. 

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: 
sekretariat@fzk.pl lub pod nr telefonu 61 898 02 91. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o   ochronie   danych), zwanym dalej   
RODO, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o Politykę 



Ochrony Danych Osobowych uchwaloną w Fundacji Zakłady Kórnickie i Instrukcję 
stanowiskową dla ekspertów i jurorów Konkursu Ucz się na Maksa 2022. 

4. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, 
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@fzk.pl, telefonicznie 61 
898 02 91 lub osobiście w siedzibie Fundacji Zakłady Kórnickie (62-035, Kórnik, al. 
Flensa 2b). 

5. Dane osobowe Uczestników niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia 
wyników i przekazania nagród i dyplomów będą przetwarzane na podstawie 
dobrowolnej zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgoda ta obejmuje także 
podanie do publicznej wiadomości danych osobowych zwycięzców poszczególnych 
etapów Konkursu, w następującym zakresie: imię                i nazwisko, klasa, nazwa 
reprezentowanej szkoły. 

6. Zgodę wyrażają: Uczestnik pełnoletni bądź Rodzice lub opiekunowie prawni 
Uczestnika niepełnoletniego. 

7. Dane osobowe Opiekunów Zespołów niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, 
ogłoszenia wyników i przekazania nagród będą przetwarzane na podstawie 
dobrowolnej zgody w oparciu o - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgoda ta obejmuje także 
podanie do publicznej wiadomości danych osobowych opiekunów zwycięskich 
zespołów na poszczególnych etapach Konkursu, w następującym zakresie: imię i 
nazwisko, nazwa reprezentowanej szkoły. 

8. Dane   osobowe    Uczestników Konkursu i opiekunów zespołów będą    przetwarzane    
w    celu   organizacji i przeprowadzenia Konkursu Ucz się na Maksa 2022. 

9. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane ponadto w celu podania do 
wiadomości publicznej wyników Konkursu Ucz się na Maksa 2022, w celach 
podatkowych – jeżeli wystąpią obowiązki podatkowe, a także w celach związanych z 
relacjonowaniem przebiegu Konkursu i promowaniem kolejnych edycji w mediach, 
także społecznościowych oraz na stronach internetowych Organizatora i Partnerów 
Konkursu, których aktualna lista będzie dostępna na stronie internetowej 
Organizatora, a także w celach archiwalnych. 

10.  Podanie danych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 
niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i przeprowadzenia go w zgodzie z zasadami 
przewidzianymi w Regulaminie. 

11. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

• sprostowania danych, 
• usunięcia danych, 
• ograniczenia przetwarzania danych, 
• przenoszenia danych, 
• wniesienia sprzeciwu, 
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

12. Uczestnikom Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

13. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane: 

 W przypadku uczniów: 



a) imię i nazwisko, 
b) nazwę klasy, 
c) nazwę i adres szkoły macierzystej, 
d) adres e-mail, 

 W odniesieniu do opiekunów: 

a) imię i nazwisko, 
b) nazwę i adres szkoły, którą reprezentuje zespół, 
c) dane kontaktowe, takie jak nr telefonu i adres e-mail. 

 
14. Niezbędne do wyłonienia zwycięzców poszczególnych etapów będzie także 

przetwarzanie danych zawartych w nadesłanych pracach konkursowych. Dane te 
będą przetwarzane tylko przez upoważnionych pracowników Organizatora, członków 
Komisji Konkursowej, także posiadających upoważnienie do przetwarzania danych.  

15. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika, na podstawie dobrowolnie wyrażonej, 
odrębnej zgody, zezwolić mogą na publikację i rozpowszechnianie   wizerunku 
utrwalonego podczas Konkursu Ucz się na Maksa 2022 w formie zdjęć, filmów i 
nagrań audio, a także stworzonych na podstawie tych materiałów kompilacji i 
utworów zależnych, w celu informowania w mediach, także społecznościowych, i na 
stronach internetowych Organizatora o wynikach Konkursu, relacjonowania jego 
przebiegu oraz promowania kolejnych edycji Konkursu. Wizerunek wykorzystywany 
będzie tylko w związku z Konkursem Ucz się na Maksa 2022 i zawsze z troską o 
dobre imię Uczestników. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, a jej udzielenie 
przyczyni się do skuteczniejszego propagowania Konkursu Ucz się na Maksa 2022 
wśród uczniów szkół średnich, ich rodziców i nauczycieli.  

16. Uczestnicy pełnoletni oraz rodzice lub opiekunowie prawni Uczestników 
niepełnoletnich zostają zapoznani z klauzulą informacyjną dotyczącą sposobu i 
celu przetwarzania danych, zgodną z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zawsze, gdy dane są 
zbierane i przed podpisaniem zgody na ich przetwarzanie oraz zgody na publikację i 
rozpowszechnienie wizerunku. 

17. Opiekunowie zespołów zostają zapoznani z klauzulą informacyjną dotyczącą 
sposobu i celu przetwarzania danych, zgodną z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zawsze, gdy 
dane są zbierane i przed podpisaniem zgody na ich przetwarzanie oraz zgody na 
publikację i rozpowszechnienie wizerunku. 

18. Każdą wyżej wymienionych zgód osoba, która ją wyraziła, ma prawo wycofać 
w dowolnym    momencie, bez    wpływu    na    legalność    przetwarzania 
i wykorzystania danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody, jednakże 
wycofanie zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do przeprowadzenia 
Konkursu uniemożliwi dalszy w nim udział. 

19. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w 
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

20. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 
przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył    je     w celu    
wykonania     usług     związanych z prawidłowym przebiegiem organizacji Konkursu 
Ucz się na Maksa 2022, w zakresie niezbędnym do tych czynności. Dane Uczestników 
Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów, przez czas określony w Regulaminie Konkursu, odpowiednich 



przepisach prawa i Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Fundacji Zakłady 
Kórnickie, nie dłużej jednak niż do momentu wycofania zgody (w przypadku, gdy 
podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda). 

21. Z treścią Instrukcji kancelaryjnej i dokładnym czasem przechowywania 
poszczególnych danych zapoznać można się pisząc na adres iod@fzk.pl.  Podstawowe 
informacje na temat przetwarzania danych przez Fundację Zakłady Kórnickie znaleźć 
można także na stronie www.fzk.pl. 

22. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 
powierzonych danych osobowych. 

23. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia 
oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw 
i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 
zagrożenia. 

24. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem 

danych wynikające z: 
a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 
c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 
d. przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

25.  W Fundacji Zakłady Kórnickie obowiązuje Polityka Ochrony Danych Osobowych, 
do której przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby upoważnione do 
przetwarzania danych osobowych. 

26. Koordynator merytoryczny Konkursu, członkowie jury i wszyscy zaangażowani 
w działania konkursowe pracownicy Organizatora przetwarzać będą dane w oparciu 
o upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu 
i zobowiązani są do zachowania zasad  poufności podczas ich przetwarzania, 
stosowania obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie Polityki Ochrony Danych 
Osobowych oraz instrukcji stanowiskowej, regulującej zasady postępowania 
z przetwarzanymi danymi w celu zachowania ich bezpieczeństwa. 

 
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory, wątpliwości i nieuregulowane sprawy postanowieniami 
niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator Konkursu i Kapituła Konkursu. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników 
Konkursu z powodów naruszenia Regulaminu. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 
dowolnym czasie i zakresie do niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany terminów lub 
przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

5. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania 
przyczyny oraz prawo do niewyłaniania zwycięzcy.  

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią 
Regulaminu.  

  



Załącznik 1  

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

UCZ SIĘ NA MAKSA 2022 

Dane zespołu konkursowego  

Nazwa zespołu    

Członkowie zespołu  

Imię i Nazwisko   

      Klasa i Profil   

Imię i Nazwisko   

      Klasa i Profil   

Opiekun zespołu  

Imię i Nazwisko 
  

Funkcja (np. nauczyciel) 
  

Nr telefonu 
  

Adres e-mail 
  

Dane szkoły  

Nazwa szkoły  
  

Adres szkoły  
  

Nr telefonu szkoły  
  

Adres e-mail szkoły    
 

Skan zgłoszenia wysłać należy na adres: namaksa@fzk.pl dołączając zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez opiekuna prawnego Uczestnika 
niepełnoletniego (Załącznik 2), lub przez samego Uczestnika jeśli jest on pełnoletni 
(Załącznik3), a także przez opiekuna zespołu (Załącznik 4). 
  



Załącznik 2 

Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku –UCZESTNIK NIEPEŁNOLETNI  
(wypełniają Rodzice bądź Opiekunowie Ustawowi) 

 
Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (RODO): 

 
Ja, niżej podpisana/-ny .................................................................................... ,  

(Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę)   
Wyrażam zgodę1 na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, 

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

(Imię i nazwisko osoby, której zgoda dotyczy)  
utrwalonego w postaci zdjęć i filmów oraz materiałów audio podczas realizacji Konkursu Ucz się na Maksa 2022 i jego Gali 
Finałowej (w tym również – wizerunku zawartego w materiałach powstałych podczas realizacji przez zespół mojego dziecka 
zadań konkursowych) wraz z opisem zawierającym imię, nazwisko i adres reprezentowanej szkoły lub bez takiego opisu, przez 
Fundację Zakłady Kórnickie, z siedzibą w Kórniku (62-035), przy al. Flensa 2b, wpisaną do rejestru sądowego pod nr 
KRS 0000120123, w celu umieszczenia relacji z przebiegu poszczególnych etapów i finału Programu w:  

 
publikacjach papierowych przygotowywanych przez Organizatora Konkursu, Fundację Zakłady 
Kórnickie i związanych z jej działalnością,   
czasopismach, których wydawcą jest Fundacja Zakłady Kórnickie, związanych z projektami 
edukacyjnymi realizowanymi w ramach jej działalności statutowej,   
publikacjach prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z relacjonowaniem przebiegu programu 
Konkursu w tej i kolejnych edycjach,   
materiałach elektronicznych prezentowanych na stronach internetowych należących do Fundacji Kórnickie 
na prowadzonych przez nią stronach internetowych oraz na stronach Partnerów i Patronów2 Konkursu Ucz się 
na Maksa 2022.  

   
           W nawiązaniu do zapisów art. 49 pkt. 1 lit. a) RODO wyrażam także zgodę na umieszczenie wizerunku mojego                             
dziecka w materiałach elektronicznych prezentowanych na prowadzonych przez Fundację Zakłady Kórnickie stronach, 
profilach oraz kanałach w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube.3 Przyjmuję jednocześnie 
do wiadomości, że spółki Facebook Ireland Limited oraz Google Ireland Limited ze względu na swój międzynarodowy charakter 
i przynależność do koncernów mających siedziby główne w Stanach Zjednoczonych, mogą przekazać dane, którymi 
współadministrują (w zakresie wynikającym z Regulaminu i na zasadach określonych w polityce prywatności każdego z serwisów) 
do kraju spoza EOG, który nie zapewnia ochrony danych zgodnej ze standardami określonymi w przepisach RODO. 
 
Oświadczam, że:   

Wyrażam zgodę dobrowolnie i zgodnie z wolą Obojga Rodziców lub Opiekunów Prawnych. 
   

       Przyjmuję do wiadomości, że w związku z archiwizacją przebiegu Konkursu dane zawarte w formularzu 
przetwarzane będą w oparciu o zapisy obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie Instrukcji kancelaryjnej, w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z zapisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.     

Zapoznałam/em się z treścią załączonej Klauzuli informacyjnej o sposobie przetwarzania danych w związku  
z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku. 

 
Zgoda zostaje wyrażona nieodpłatnie, na czas nieokreślony i obejmuje: utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, 

tworzenie dowolnych kompilacji i utworów zależnych oraz ich publikację za pośrednictwem wymienionych wyżej mediów, jak 
również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych. Wizerunek wykorzystany będzie z troską o zachowanie 
dobrego imienia mojego dziecka i tylko w związku z Konkursem Ucz się na Maksa 2022 i działalnością statutową Fundacji 
Zakłady Kórnickie. Wyrażoną zgodę mogę w dowolnym momencie cofnąć, bez wpływu na legalność wykorzystania wizerunku, 
które miało miejsce przed cofnięciem zgody. 
  

 
Miejsce, data i podpis ………………………………………………………………… 

1 Należy zaznaczyć odpowiedź zgodną z oświadczeniem przez zakreślenie odpowiedniej kratki. 
2 Aktualna lista Partnerów i Patronów Konkursu publikowana jest na stronie www.fzk.pl, wraz z pozostałymi informacjami dotyczącymi 

Konkursu Ucz się na Maksa 2022.  
3 Niepotrzebne skreślić 



 
 

 
Informacja o zasadach przetwarzania danych 

w związku ze zgodą na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 119/1 z 04.05.2016 
r.), rozumianego dalej jako „RODO”, informujemy, że: 
 

1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu, 
zaprezentowania relacji z realizowanego przez Administratora Konkursu Ucz się na Maksa 2022, 
promocji bieżącej oraz kolejnych edycji Konkursu, a także w celach archiwalnych.  

2. Podstawę prawną przetwarzania danych, w tym wizerunku, osoby wymienionej w dokumencie stanowi 
art. 6 pkt 1 lit. a) RODO oraz art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz art. 49 pkt 1 lit. a) RODO, jeżeli została wyrażona odpowiednia zgoda. Dane zawarte w 
formularzu przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO w zw. z zapisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

3. Administratorem danych jest, Fundacja Zakłady Kórnickie, z siedzibą w Kórniku (62-035) 
przy al. Flensa 2b, wpisana do rejestru sądowego pod nr KRS 0000120123.  

4. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem sekretariat@fzk.pl lub numerem telefonu 
+48 61 898 02 91.  

5. Wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela, powołany 
przez Fundację Zakłady Kórnickie, Inspektor Ochrony Danych, Danuta Podolak, pod adresem e-mail: 
iod@fzk.pl lub nr telefonu +48 61 898 02 91.  

6. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów 
prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył je w celu prawidłowego wykonania działań 
związanych z realizacją Programu, w tym hostingodawcy obsługującemu serwery Organizatora.  

7. W związku z transferem danych do serwisów społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube 
informujemy, że w zakresie określonym przez zapisy Regulaminu i na zasadach określonych w polityce 
prywatności każdego z wymienionych wyżej serwisów, po umieszczeniu danych na profilach 
w mediach społecznościowych należących do Fundacji Zakłady Kórnickie, Facebook Ireland Limited 
oraz YouTube Ireland Limited stają się współadministratorami tych danych. Jednocześnie 
Administrator informuje, że Facebook Ireland Limited oraz Google Ireland Limited ze względu na swój 
międzynarodowy charak-ter i przynależność do koncernów mających siedziby główne w Stanach 
Zjednoczonych, mogą przekazać dane, którymi współadministrują do kraju spoza EOG, który nie 
zapewnia ochrony danych zgodnej ze standardami określonymi w przepisach RODO. Spółki przystąpiły 
wprawdzie do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat zgodności z RODO, 
ale w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 lipca 2020 roku Tarcza 
Prywatności UE-USA została uchylona, podstawy prawnej do przekazywania danych do USA nie mogą 
także stanowić standardowe klauzule umowne. Jeśli dane Pani/Pana dziecka zostałyby przekazane 
przez Facebook Ireland LTD lub Google Ireland LTD do USA, odbędzie się to w oparciu o dobrowolną 
zgodę wyrażoną w nawiązaniu do zapisów art. 49 pkt.1lit. a) RODO, którą można w każdej chwili 
wycofać - bez wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.  

8. Dane osobowe, w postaci wizerunku, imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez 
czas nieokreślony, nie krótszy niż czas niezbędny do zrealizowania celu - przynajmniej przez cały okres 
trwania Konkursu Ucz się na Maksa 2022 i jego kolejnych edycji, do momentu wycofania zgody, 
natomiast dane podlegające archiwizacji (zawarte w formularzu zgody) - przez czas określony zgodnie 
z zapisami Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie, z której szczegółową 
treścią zapoznać można się w siedzibie Fundacji lub pisząc na adres iod@fzk.pl.  

9. Dane przetwarzane przez Administratora nie będą poddawane zautomatyzowanym decyzjom, 
w tym profilowaniu.  

10. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do jej cofnięcia. Skorzystanie prawa 
do cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu 
wycofania zgody.  

11. Osobie, której dane dotyczą lub jej przedstawicielowi prawnemu przysługuje prawo dostępu do swoich  
danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  

12. W sprawach spornych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych. 

 
  



 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – UCZESTNIK NIEPEŁNOLETNI 
(wypełniają Rodzice lub Opiekunowie) 

 
Zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. a) 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 119/1 z 04.05.2016 r.), występującego dalej jako „RODO” 
 

Ja, niżej podpisana/-ny ……………………………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę)  

 
Wyrażam zgodę1 na przetwarzanie przez Fundację Zakłady Kórnickie, z siedzibą w Kórniku (62-035), Aleja Flensa 2B,  

wpisaną do rejestru sądowego -KRS pod numerem 0000120123 danych osobowych mojej córki/syna, 
 

 
………………..…………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko osoby, której zgoda dotyczy) 
oraz moich danych zawartych w niniejszym dokumencie, niezbędnych do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osoby 
niepełnoletniej, w celu zgodnej z Regulaminem realizacji Konkursu Ucz się na Maksa 2022 , obejmującej: zgłoszenie zespołu 
do udziału w Konkursie; udział zespołu w zadaniach konkursowych; ocenę prac konkursowych; przygotowanie dyplomów 
i nagród dla Uczestników i laureatów Konkursu; podanie do wiadomości publicznej wyników poszczególnych etapów 
Konkursu, poprzez ogłoszenie imion, nazwisk i nazw szkół reprezentowanych przez zwycięskie i wyróżnione zespoły, działania 
związane z procesem odwołania od decyzji komisji konkursowej na każdym z etapów Konkursu, w następującym zakresie: 
imię i nazwisko, wiek,  adres e-mail, szkoła, którą reprezentuje.  
 
 W oparciu o art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych mojego dziecka w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowej na wskazany adres 
e-mail …………………………………………………. w związku z informowaniem przez Fundację Zakłady Kórnickie o realizowanych przez 
nią projektach społecznych, kulturalnych i edukacyjnych. 
 
Oświadczam, że:   
 Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku znalezienia się zespołu, w skład którego wchodzi moje dziecko, w gronie 
laureatów etapu finałowego, w celu przekazania przewidzianej Regulaminem nagrody oraz w celach podatkowych – jeżeli 
wystąpią obowiązki podatkowe, może nastąpić – w związku z charakterem otrzymanej nagrody – późniejsze zebranie 
i przetwarzanie przez wskazanego wyżej Administratora dodatkowych danych (takich jak: adres do korespondencji, 
prawidłowy identyfikator podatkowy – NIP lub PESEL, data urodzenia nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, numer 
konta – do przekazania nagrody pieniężnej) niezbędnych do spełnienia przyrzeczenia zawartego w Regulaminie Konkursu 
i wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO oraz 
art. 6 pkt 1 lit c) RODO).   
 
Przyjmuję do wiadomości, że w związku z archiwizacją przebiegu Konkursu dane przetwarzane będą również- w zakresie 

podlegającym archiwizacji - w oparciu o zapisy obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie Instrukcji kancelaryjnej, w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z zapisami 
Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  
 
Podaję dane osobowe niezbędne w toku realizacji Konkursu dobrowolnie i zgodnie z wolą Obojga Rodziców 

lub Opiekunów.  

 
Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią załączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych osoby niepełnoletniej zbieranych i przetwarzanych w związku z udziałem w Konkursie Ucz się na Maksa 2022, 
w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach. 
 
 

………………………………………………………………………….. 
(Data, miejsce, podpis osoby wyrażającej zgodę) 

                                                           
1 Należy zaznaczyć odpowiedź zgodną z oświadczeniem poprzez zakreślenie odpowiedniej kratki 



 
 

 
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby niepełnoletniej zbieranych i przetwarzanych               
w związku z udziałem w Konkursie Ucz się na Maksa 2022. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 119/1 z 04.05.2016 r.), występującego dalej jako „RODO”, informujemy, 
że: 
 

1. Administratorem danych osobowych zebranych na podstawie wyrażonej wyżej zgody jest Fundacja Zakłady Kórnickie 
z siedzibą w Kórniku (62-035) przy al. Flensa 2b, wpisana do rejestru sądowego KRS pod nr numerem 0000120123. 

2. Może Pani/Pan skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@fzk.pl lub dzwoniąc pod 
numer tel. 61 898 02 91. 

3. Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Fundacji Zakłady Kórnickie jest Danuta Podolak. W razie jakichkolwiek 
pytań i wątpliwości związanych z bezpieczeństwem Pani/Pana dziecka danych może się Pani/Pan skontaktować z nią 
wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@fzk.pl lub dzwoniąc na numer tel. 61 898 02 91. 

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka zebrane w związku ze zgłoszeniem do Programu, przetwarzane będą na podstawie 
wyrażonej przez Panią/Pana zgody, udzielonej w oparciu o art. 6 pkt.1 lit. a) RODO oraz (w zakresie podlegającym 
archiwizacji) w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z zapisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. Ponadto dane laureatów Konkursu mogą być przetwarzane w oparciu o art. 6 pkt 1 lit. b) 
RODO oraz art. 6 pkt 1 lit. c) RODO – w związku przekazaniem przyrzeczonej nagrody i będącymi następstwem tego 
faktu obowiązkami prawnymi spoczywającymi na Administratorze. Dane przekazane w związku z wyrażeniem zgody 
na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w oparciu o art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, przetwarzane będą zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w celu realizacji 
uzasadnionego interesu administratora, jakim jest informowanie o działaniach podejmowanych przez Fundację 
Zakłady Kórnickie w ramach działalności statutowej.  

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zgodnej z Regulaminem realizacji Konkursu Ucz się na Maksa 2022 oraz 
w celach archiwalnych, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odpowiedniej zgody – także w celach 
marketingowych, w związku z informowaniem o realizowanych przez Fundację Zakłady Kórnickie projektach 
społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. 

6. Podanie danych takich, jak imię i nazwisko, wiek, adres e-mail oraz nazwa reprezentowanej szkoły jest dobrowolne, 
ale stanowi warunek konieczny do zgłoszenia udziału w Konkursie Ucz się na Maksa 2022, jego przeprowadzenia 
i ogłoszenia wyników poszczególnych etapów. Podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w 
celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nieobligatoryjne, odmowa wyrażenia tej 
zgody nie ma wpływu na możliwość udziału w Konkursie. 

7. Podanie rozszerzonego zakresu danych osobowych, określonego w Regulaminie i treści wyrażonej zgody 
na przetwarzanie jest dobrowolne i dotyczy tylko nagrodzonych laureatów  finału Konkursu, lecz będzie niezbędne do 
przekazania przewidzianej Regulaminem nagrody (w oparciu o art. 6 pkt 1 lit b) RODO) i spełnienia wymogów 
obowiązującego prawa w zakresie podatków i rachunkowości (wówczas dane przetwarzane będą w oparciu o art. 6 
pkt 1 lit. c) RODO). 

8. Dane zgłoszeniowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu przez czas niezbędny do realizacji jego 
poszczególnych etapów zgodnie z harmonogramem podanym w Regulaminie, zaś w celach archiwalnych – w oparciu 
o wskazania Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie, z której szczegółowymi zapisami 
zapoznać można się w siedzibie Fundacji lub pisząc na adres iod@fzk.pl. W celach marketingowych dane przetwarzane 
będą do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej i jedynie wówczas, gdy taka zgoda została 
udzielona. 

9. Dane dodatkowe, które zbierane będą wyłącznie od laureatów Konkursu, przetwarzane będą w celu przekazania 
nagrody i w celach podatkowych – jeśli wystąpią obowiązki podatkowe – przez czas wynikający z zapisów Regulaminu, 
określających charakter nagrody i sposób jej przekazania oraz niezbędny ze względu na obowiązujące przepisy prawa i 
zapisy Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie, wynoszący pięć lat od zakończenia roku, 
w którym nagroda została przekazana. 

10. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz 
podmiotom, którym Administrator powierzył je w celu prawidłowego wykonania usług w zakresie niezbędnym do tych 
czynności. 

11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym – profilowaniu ani nie będą przekazywane do 
krajów trzecich.  

12. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do jej cofnięcia. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody 
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

13. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

14. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 
 

 

  



 
 

Załącznik 3 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU – UCZESTNIK PEŁNOLETNI   
 

 
Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (RODO): 

 
Ja, niżej podpisana/-ny .................................................................................... ,  

(Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę)   
Wyrażam zgodę1 na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów 
oraz materiałów audio podczas realizacji Konkursu Ucz się na Maksa 2022 i jego Gali Finałowej (w tym również – 
wizerunku zawartego w materiałach podczas realizacji przez zespół, do którego należę, zadań konkursowych) wraz z 
opisem zawierającym imię, nazwisko i nazwę reprezentowanej szkoły lub bez takiego opisu, przez Fundację Zakłady 
Kórnickie, z siedzibą w Kórniku (62-035), przy al. Flensa 2b, wpisaną do rejestru sądowego pod nr KRS 0000120123, w celu 
umieszczenia relacji z przebiegu poszczególnych etapów i finału Konkursu w:  

 
publikacjach papierowych przygotowywanych przez Organizatora Konkursu, Fundację Zakłady 
Kórnickie i związanych z jej działalnością,   
czasopismach, których wydawcą jest Fundacja Zakłady Kórnickie,    
publikacjach prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z relacjonowaniem przebiegu Konkursu Ucz się 
na Maksa 2022 w tej i kolejnych edycjach,   
materiałach elektronicznych prezentowanych na stronach internetowych należących do Fundacji Kórnickie 
na prowadzonych przez nią stronach internetowych oraz na stronach Partnerów i Patronów2 Konkursu Ucz się 
na Maksa 2022.  

   
           W nawiązaniu do zapisów art. 49 pkt. 1 lit. a) RODO wyrażam także zgodę na umieszczenie mojego wizerunku 
w materiałach elektronicznych prezentowanych na prowadzonych przez Fundację Zakłady Kórnickie stronach, profilach 
oraz kanałach w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube.3 Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, 
że spółki Facebook Ireland Limited oraz Google Ireland Limited ze względu na swój międzynarodowy charakter i przynależność 
do koncernów mających siedziby główne w Stanach Zjednoczonych, mogą przekazać dane, którymi współadministrują 
(w zakresie wynikającym z Regulaminu i na zasadach określonych w polityce prywatności każdego z serwisów) do kraju spoza 
EOG, który nie zapewnia ochrony danych zgodnej ze standardami określonymi w przepisach RODO. 
 
Oświadczam, że: 
   

Wyrażam zgodę dobrowolnie. 
   

       Przyjmuję do wiadomości, że w związku z archiwizacją przebiegu Konkursu dane zawarte w formularzu 
przetwarzane będą w oparciu o zapisy obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie Instrukcji kancelaryjnej, w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z zapisami 
Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
     

Zapoznałam/em się z treścią załączonej Klauzuli informacyjnej o sposobie przetwarzania danych w związku  
z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku. 

 
Zgoda zostaje wyrażona nieodpłatnie, na czas nieokreślony i obejmuje: utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, 

tworzenie dowolnych kompilacji i utworów zależnych oraz ich publikację za pośrednictwem wymienionych wyżej mediów, jak 
również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych. Wizerunek wykorzystany będzie z troską o zachowanie 
mojego dobrego imienia i tylko w związku z Konkursem Ucz się na Maksa 2022 i działalnością statutową Fundacji Zakłady 
Kórnickie. Wyrażoną zgodę mogę w dowolnym momencie cofnąć, bez wpływu na legalność wykorzystania wizerunku, które 
miało miejsce przed cofnięciem zgody. 

 
 
 
 

  
 

Miejsce, data i podpis ………………………………………………………………… 
4 Należy zaznaczyć odpowiedź zgodną z oświadczeniem przez zakreślenie odpowiedniej kratki. 
5 Aktualna lista Partnerów i Patronów Konkursu publikowana jest na stronie www.fzk.pl, wraz z pozostałymi informacjami dotyczącymi 

Konkursu Ucz się na Maksa 2022.  
6 Niepotrzebne skreślić 



 
 

 
Informacja o zasadach przetwarzania danych 

w związku ze zgodą na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 119/1 
z 04.05.2016 r.), rozumianego dalej jako „RODO”, informujemy, że: 
 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu, 
zaprezentowania relacji z realizowanego przez Administratora Konkursu Ucz się na Maksa 2022, 
promocji bieżącej oraz kolejnych edycji Konkursu, a także w celach archiwalnych.  

3. Podstawę prawną przetwarzania danych, w tym wizerunku, osoby wymienionej w dokumencie stanowi 
art. 6 pkt 1 lit. a) RODO oraz art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz art. 49 pkt 1 lit. a) RODO, jeżeli została wyrażona odpowiednia zgoda.                                                
Dane zawarte w formularzu przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze w myśl art. 6 pkt 1 lit. c) RODO w zw. z zapisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

3. Administratorem danych jest, Fundacja Zakłady Kórnickie, z siedzibą w Kórniku (62-035) 
przy al. Flensa 2b, wpisana do rejestru sądowego pod nr KRS 0000120123.  

8. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem sekretariat@fzk.pl lub numerem telefonu 
+48 61 898 02 91.  

9. Wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela, powołany 
przez Fundację Zakłady Kórnickie, Inspektor Ochrony Danych, Danuta Podolak, pod adresem e-mail: 
iod@fzk.pl lub nr telefonu +48 61 898 02 91.  

10. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów 
prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył je w celu prawidłowego wykonania działań 
związanych z realizacją Konkursu Ucz się na Maksa 2022, w tym koordynatorowi Konkursu czy 
hostingodawcy, obsługującemu serwery Organizatora.  

11. W związku z transferem danych do serwisów społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube 
informujemy, że w zakresie określonym przez zapisy Regulaminu i na zasadach określonych w polityce 
prywatności każdego z wymienionych wyżej serwisów, po umieszczeniu danych na profilach 
w mediach społecznościowych należących do Fundacji Zakłady Kórnickie, Facebook Ireland Limited 
oraz YouTube Ireland Limited stają się współadministratorami tych danych. Jednocześnie 
Administrator informuje, że Facebook Ireland Limited oraz Google Ireland Limited ze względu na swój 
międzynarodowy charakter i przynależność do koncernów mających siedziby główne w Stanach 
Zjednoczonych, mogą przekazać dane, którymi współadministrują do kraju spoza EOG, który 
nie zapewnia ochrony danych zgodnej ze standardami określonymi w przepisach RODO. Spółki przystąpiły 
wprawdzie do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat zgodności z RODO, 
ale w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 lipca 2020 roku Tarcza 
Prywatności UE-USA została uchylona, podstawy prawnej do przekazywania danych do USA nie mogą 
także stanowić standardowe klauzule umowne. Jeśli Pani/Pana dane zostałyby przekazane przez 
Facebook Ireland LTD lub Google Ireland LTD do USA, odbędzie się to w oparciu o dobrowolną zgodę 
wyrażoną w nawiązaniu do zapisów art. 49 pkt.1 lit. a) RODO, którą można w każdej chwili wycofać 
-bez wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.  

12. Dane osobowe, w postaci wizerunku, imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez 
czas nieokreślony, nie krótszy niż czas niezbędny do zrealizowania celu - przynajmniej przez cały okres 
trwania Konkursu Ucz się na Maksa 2022 i jego kolejnych edycji, do momentu wycofania zgody, 
natomiast dane podlegające archiwizacji (zawarte w formularzu zgody) - przez  czas określony zgodnie 
z zapisami Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie, z której szczegółową 
treścią zapoznać można się w siedzibie Fundacji lub pisząc na adres iod@fzk.pl.  

13. Dane przetwarzane przez Administratora nie będą poddawane zautomatyzowanym decyzjom, 
w tym profilowaniu.  

14. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do jej cofnięcia. Skorzystanie prawa 
do cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu 
wycofania zgody.  

15. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych.  

13. W sprawach spornych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych. 

  



 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – UCZESTNIK PEŁNOLETNI 

 
Zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. a) 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 119/1 z 04.05.2016 r.), występującego dalej jako „RODO” 
 

Ja, niżej podpisana/-ny ……………………………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę)  

 
Wyrażam zgodę2 na przetwarzanie przez Fundację Zakłady Kórnickie, z siedzibą w Kórniku (62-035), Aleja Flensa 2B, 

wpisaną do rejestru sądowego -KRS pod numerem 0000120123 moich danych osobowych, w celu zgodnej z rRegulaminem 
realizacji Konkursu Ucz się na Maksa 2022, obejmującej: zgłoszenie zespołu do udziału w Konkursie; udział zespołu w  
zadaniach konkursowych; ocenę prac konkursowych; przygotowanie dyplomów i nagród dla Uczestników i laureatów 
Konkursu; podanie do wiadomości publicznej wyników poszczególnych etapów Konkursu, poprzez ogłoszenie imion, nazwisk 
i nazw szkół reprezentowanych przez zwycięskie i wyróżnione zespoły, działania związane z procesem odwołania od decyzji 
komisji konkursowej na każdym z etapów  Konkursu.  
 
 W oparciu o art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowej na wskazany przeze mnie 
adres e-mail w związku z informowaniem przez Fundację Zakłady Kórnickie o realizowanych przez nią projektach społecznych, 
kulturalnych i edukacyjnych. 
 
Oświadczam, że:   
 Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku znalezienia się zespołu, do którego należę, w gronie laureatów etapu 
finałowego, w celu przekazania przewidzianej Regulaminem nagrody oraz w celach podatkowych – jeżeli wystąpią 
obowiązki podatkowe, może nastąpić – w związku z charakterem otrzymanej nagrody – późniejsze zebranie i przetwarzanie 
przez wskazanego wyżej Administratora dodatkowych danych (takich jak: adres do korespondencji, prawidłowy 
identyfikator podatkowy – NIP lub PESEL, data urodzenia nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, numer konta – 
do przekazania nagrody pieniężnej) niezbędnych do spełnienia przyrzeczenia zawartego w Regulaminie Konkursu 
i wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO oraz 
art. 6 pkt 1 lit c) RODO).   
 
Przyjmuję do wiadomości, że w związku z archiwizacją przebiegu Programu dane przetwarzane będą również – w zakresie 

podlegającym archiwizacji – w oparciu o zapisy obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie Instrukcji kancelaryjnej, w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z zapisami 
Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  
 
Podaję dane osobowe niezbędne w toku realizacji Programu dobrowolnie.  

 
Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią załączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych osoby pełnoletniej zbieranych i przetwarzanych w związku z udziałem w Konkursie Ucz się na Maksa 2022, w tym 
z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach. 
 
 
 

………………………………………………………………………….. 
(Data, miejsce, podpis osoby wyrażającej zgodę) 

                                                           
2 Należy zaznaczyć odpowiedź zgodną z oświadczeniem poprzez zakreślenie odpowiedniej kratki 



 
 

 
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby pełnoletniej zbieranych i przetwarzanych 
w związku z udziałem w Konkursie Ucz się na Maksa 2022 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 119/1 z 04.05.2016 r.), występującego dalej jako „RODO”, informujemy, 
że: 
 

1. Administratorem danych osobowych zebranych na podstawie wyrażonej wyżej zgody jest Fundacja Zakłady Kórnickie 
z siedzibą w Kórniku (62-035) przy al. Flensa 2b, wpisana do rejestru sądowego KRS pod nr numerem 0000120123. 

2. Może Pani/Pan skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@fzk.pl lub dzwoniąc pod 
numer tel. 61 898 02 91. 

3. Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Fundacji Zakłady Kórnickie jest Danuta Podolak. W razie jakichkolwiek 
pytań i wątpliwości związanych z bezpieczeństwem Pani/Pana danych może się Pani/Pan skontaktować z nią wysyłając 
wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@fzk.pl lub dzwoniąc na numer tel. 61 898 02 91. 

4. Pani/Pana dane osobowe zebrane w związku ze zgłoszeniem do Programu, przetwarzane będą na podstawie 
wyrażonej przez Panią/Pana zgody, udzielonej w oparciu o art. 6 pkt.1 lit. a) RODO oraz (w zakresie podlegającym 
archiwizacji) w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z zapisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. Ponadto dane laureatów Konkursu mogą być przetwarzane w oparciu o art. 6 pkt 1 lit. b) 
RODO oraz art. 6 pkt 1 lit. c) RODO – w związku przekazaniem przyrzeczonej nagrody i będącymi następstwem tego 
faktu obowiązkami prawnymi spoczywającymi na Administratorze. W związku z wyrażeniem zgody na przesyłanie 
informacji handlowej drogą elektroniczną w oparciu o art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną, Pani/Pana adres e-mail przetwarzany będzie zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w celu realizacji 
uzasadnionego interesu administratora, jakim jest informowanie o działaniach podejmowanych przez Fundację 
Zakłady Kórnickie w ramach działalności statutowej.  

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zgodnej z Regulaminem realizacji Konkursu Ucz się na Maksa 2022 oraz 
w celach archiwalnych, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odpowiedniej zgody – także w celach 
marketingowych, w związku z informowaniem o realizowanych przez Fundację Zakłady Kórnickie projektach 
społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. 

6. Podanie danych takich, jak imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej szkoły jest dobrowolne, ale stanowi warunek 
konieczny do zgłoszenia udziału w Konkursie Ucz się na Maksa 2022, jego przeprowadzenia i ogłoszenia wyników 
poszczególnych etapów. Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne do utrzymania 
kontaktu Organizatora z Zespołem podczas przebiegu poszczególnych etapów Konkursu. Wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nieobligatoryjne, 
odmowa wyrażenia tej zgody nie ma wpływu na możliwość udziału w Konkursie. 

7. Podanie rozszerzonego zakresu danych osobowych, określonego w Regulaminie i treści wyrażonej zgody 
na przetwarzanie jest dobrowolne i dotyczy tylko laureatów Konkursu, lecz będzie niezbędne do przekazania 
przewidzianej Regulaminem nagrody (w oparciu o art. 6 pkt 1 lit b) RODO) i spełnienia wymogów obowiązującego 
prawa w zakresie podatków i rachunkowości (wówczas dane przetwarzane będą w oparciu o art. 6 pkt 1 lit. c) RODO). 

8. Dane zgłoszeniowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu przez czas niezbędny do realizacji jego 
poszczególnych etapów zgodnie z harmonogramem podanym w Regulaminie, zaś w celach archiwalnych – w oparciu 
o wskazania Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie, z której szczegółowymi zapisami 
zapoznać można się w siedzibie Fundacji lub pisząc na adres iod@fzk.pl. W celach marketingowych dane przetwarzane 
będą do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej i jedynie wówczas, gdy taka zgoda została 
udzielona. 

9. Dane dodatkowe, które zbierane będą wyłącznie od laureatów Finału Konkursu, przetwarzane będą w celu przekazania 
nagrody i w celach podatkowych – jeśli wystąpią obowiązki podatkowe – przez czas wynikający z zapisów Regulaminu, 
określających charakter nagrody i sposób jej przekazania oraz niezbędny ze względu na obowiązujące przepisy prawa i 
zapisy Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie, wynoszący pięć lat od zakończenia roku, 
w którym nagroda została przekazana. 

10. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz 
podmiotom, którym Administrator powierzył je w celu prawidłowego wykonania usług w zakresie niezbędnym do tych 
czynności. 

11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym – profilowaniu ani nie będą przekazywane do 
krajów trzecich. 

12. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do jej cofnięcia. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody 
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

13. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

14. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 
  



 
 

Załącznik 4 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU – OPIEKUN ZESPOŁU  
 

 
Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (RODO): 

 
Ja, niżej podpisana/-ny .................................................................................... ,  

(Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę)   
Wyrażam zgodę1 na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów 
oraz materiałów audio podczas realizacji Konkursu Ucz się na Maksa 2022  i jego Gali Finałowej (w tym również – 
wizerunku zawartego w materiałach podczas realizacji przez zespół, którego jestem opiekunem, zadań konkursowych) 
wraz z opisem zawierającym imię, nazwisko i nazwę reprezentowanej szkoły lub bez takiego opisu, przez Fundację Zakłady 
Kórnickie, z siedzibą w Kórniku (62-035), przy al. Flensa 2b, wpisaną do rejestru sądowego pod nr KRS 0000120123, w celu 
umieszczenia relacji z przebiegu poszczególnych etapów i finału Konkursu w:  

 
publikacjach papierowych przygotowywanych przez Organizatora Konkursu, Fundację Zakłady 
Kórnickie i związanych z jej działalnością,   
czasopismach, których wydawcą jest Fundacja Zakłady Kórnickie,    
publikacjach prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z relacjonowaniem przebiegu Konkursu Ucz się 
na Maksa 2022 w tej i kolejnych edycjach,   
materiałach elektronicznych prezentowanych na stronach internetowych należących do Fundacji Kórnickie 
na prowadzonych przez nią stronach internetowych oraz na stronach Partnerów i Patronów2 Konkursu Ucz się 
na Maksa 2022.  

   
           W nawiązaniu do zapisów art. 49 pkt. 1 lit. a) RODO wyrażam także zgodę na umieszczenie mojego wizerunku 
w materiałach elektronicznych prezentowanych na prowadzonych przez Fundację Zakłady Kórnickie stronach, profilach 
oraz kanałach w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube.3 Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, 
że spółki Facebook Ireland Limited oraz Google Ireland Limited ze względu na swój międzynarodowy charakter i przynależność 
do koncernów mających siedziby główne w Stanach Zjednoczonych, mogą przekazać dane, którymi współadministrują 
(w zakresie wynikającym z Regulaminu i na zasadach określonych w polityce prywatności każdego z serwisów) do kraju spoza 
EOG, który nie zapewnia ochrony danych zgodnej ze standardami określonymi w przepisach RODO. 
 
Oświadczam, że: 
   

Wyrażam zgodę dobrowolnie. 
   

       Przyjmuję do wiadomości, że w związku z archiwizacją przebiegu Konkursu dane zawarte w formularzu 
przetwarzane będą w oparciu o zapisy obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie Instrukcji kancelaryjnej, w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z zapisami 
Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
     

Zapoznałam/em się z treścią załączonej Klauzuli informacyjnej o sposobie przetwarzania danych w związku  
z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku. 

 
Zgoda zostaje wyrażona nieodpłatnie, na czas nieokreślony i obejmuje: utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, 

tworzenie dowolnych kompilacji i utworów zależnych oraz ich publikację za pośrednictwem wymienionych wyżej mediów, jak 
również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych. Wizerunek wykorzystany będzie z troską o zachowanie 
mojego dobrego imienia i tylko w związku z Konkursem Ucz się na Maksa 2022 i działalnością statutową Fundacji Zakłady 
Kórnickie. Wyrażoną zgodę mogę w dowolnym momencie cofnąć, bez wpływu na legalność wykorzystania wizerunku, które 
miało miejsce przed cofnięciem zgody. 

 
 
 
 

  
 

Miejsce, data i podpis ………………………………………………………………… 
7 Należy zaznaczyć odpowiedź zgodną z oświadczeniem przez zakreślenie odpowiedniej kratki. 
8 Aktualna lista Partnerów i PatronówKonkursu publikowana jest na stronie www.fzk.pl, wraz z pozostałymi informacjami dotyczącymi 

Konkursu Ucz się na Maksa 2022.  
9 Niepotrzebne skreślić 



 
 

 
Informacja o zasadach przetwarzania danych 

w związku ze zgodą na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 119/1 
z 04.05.2016 r.), rozumianego dalej jako „RODO”, informujemy, że: 
 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu, 
zaprezentowania relacji z realizowanego przez Administratora Konkursu Ucz się na Maksa 2022, 
promocji bieżącej oraz kolejnych edycji Konkursu, a także w celach archiwalnych.  

4. Podstawę prawną przetwarzania danych, w tym wizerunku, osoby wymienionej w dokumencie stanowi 
art. 6 pkt 1 lit. a) RODO oraz art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz art. 49 pkt 1 lit. a) RODO, jeżeli została wyrażona odpowiednia zgoda.                                                
Dane zawarte w formularzu przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze w myśl art. 6 pkt 1 lit. c) RODO w zw. z zapisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

3. Administratorem danych jest, Fundacja Zakłady Kórnickie, z siedzibą w Kórniku (62-035) 
przy al. Flensa 2b, wpisana do rejestru sądowego pod nr KRS 0000120123.  

12. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem sekretariat@fzk.pl lub numerem telefonu 
+48 61 898 02 91.  

13. Wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela, powołany 
przez Fundację Zakłady Kórnickie, Inspektor Ochrony Danych, Danuta Podolak, pod adresem e-mail: 
iod@fzk.pl lub nr telefonu +48 61 898 02 91.  

14. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów 
prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył je w celu prawidłowego wykonania działań 
związanych z realizacją Konkursu Ucz się na Maksa 2022, w tym koordynatorowi Konkursu czy 
hostingodawcy, obsługującemu serwery Organizatora.  

15. W związku z transferem danych do serwisów społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube 
informujemy, że w zakresie określonym przez zapisy Regulaminu i na zasadach określonych w polityce 
prywatności każdego z wymienionych wyżej serwisów, po umieszczeniu danych na profilach 
w mediach społecznościowych należących do Fundacji Zakłady Kórnickie, Facebook Ireland Limited 
oraz YouTube Ireland Limited stają się współadministratorami tych danych. Jednocześnie 
Administrator informuje, że Facebook Ireland Limited oraz Google Ireland Limited ze względu na swój 
międzynarodowy charakter i przynależność do koncernów mających siedziby główne w Stanach 
Zjednoczonych, mogą przekazać dane, którymi współadministrują do kraju spoza EOG, który 
nie zapewnia ochrony danych zgodnej ze standardami określonymi w przepisach RODO. Spółki przystąpiły 
wprawdzie do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat zgodności z RODO, 
ale w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 lipca 2020 roku Tarcza 
Prywatności UE-USA została uchylona, podstawy prawnej do przekazywania danych do USA nie mogą 
także stanowić standardowe klauzule umowne. Jeśli Pani/Pana dane zostałyby przekazane przez 
Facebook Ireland LTD lub Google Ireland LTD do USA, odbędzie się to w oparciu o dobrowolną zgodę 
wyrażoną w nawiązaniu do zapisów art. 49 pkt.1 lit. a) RODO, którą można w każdej chwili wycofać 
-bez wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.  

16. Dane osobowe, w postaci wizerunku, imienia i nazwiska UczestnikaKonkursu będą przetwarzane przez 
czas nieokreślony, nie krótszy niż czas niezbędny do zrealizowania celu - przynajmniej przez cały okres 
trwania Konkursu Ucz się na Maksa 2022 i jego kolejnych edycji, do momentu wycofania zgody, 
natomiast dane podlegające archiwizacji (zawarte w formularzu zgody) - przez  czas określony zgodnie 
z zapisami Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie, z której szczegółową 
treścią zapoznać można się w siedzibie Fundacji lub pisząc na adres iod@fzk.pl.  

17. Dane przetwarzane przez Administratora nie będą poddawane zautomatyzowanym decyzjom, 
w tym profilowaniu.  

18. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do jej cofnięcia. Skorzystanie prawa 
do cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu 
wycofania zgody.  

19. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych.  

14. W sprawach spornych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych. 

  



 
 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – OPIEKUN ZESPOŁU 

 
Zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. a) 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 119/1 z 04.05.2016 r.), występującego dalej jako „RODO” 
 

Ja, niżej podpisana/-ny ……………………………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę)  

 
Wyrażam zgodę3 na przetwarzanie przez Fundację Zakłady Kórnickie, z siedzibą w Kórniku (62-035), Aleja Flensa 2B, 

wpisaną do rejestru sądowego -KRS pod numerem 0000120123 moich danych osobowych, w celu zgodnej z Regulaminem 
realizacji Konkursu Ucz się na Maksa 2022, obejmującej: zgłoszenie zespołu do udziału w Konkursie; udział zespołu w  
zadaniach konkursowych; ocenę prac konkursowych; przygotowanie dyplomów i nagród dla Uczestników i laureatów 
Konkursu; podanie do wiadomości publicznej wyników poszczególnych etapów Konkursu, poprzez ogłoszenie imion, nazwisk 
i nazw szkół reprezentowanych przez zwycięskie i wyróżnione zespoły, działania związane z procesem odwołania od decyzji 
komisji konkursowej na każdym z etapów Konkursu.  
 
 W oparciu o art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowej na wskazany przeze mnie 
adres e-mail w związku z informowaniem przez Fundację Zakłady Kórnickie o realizowanych przez nią projektach społecznych, 
kulturalnych i edukacyjnych. 
 
Oświadczam, że:   
 Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku znalezienia się zespołu, którego jestem opiekunem, w gronie laureatów etapu 
finałowego, w celu przekazania przewidzianej Regulaminem nagrody oraz w celach podatkowych – jeżeli wystąpią 
obowiązki podatkowe, może nastąpić – w związku z charakterem otrzymanej nagrody – późniejsze zebranie i przetwarzanie 
przez wskazanego wyżej Administratora dodatkowych danych (takich jak: adres do korespondencji, prawidłowy 
identyfikator podatkowy – NIP lub PESEL, data urodzenia nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, numer konta – 
do przekazania nagrody pieniężnej) niezbędnych do spełnienia przyrzeczenia zawartego w Regulaminie Konkursu 
i wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO oraz 
art. 6 pkt 1 lit c) RODO).   
 
Przyjmuję do wiadomości, że w związku z archiwizacją przebiegu Programu dane przetwarzane będą również – w zakresie 

podlegającym archiwizacji – w oparciu o zapisy obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie Instrukcji kancelaryjnej, w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z zapisami 
Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  
 
Podaję dane osobowe niezbędne w toku realizacji Programu dobrowolnie.  

 
Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią załączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych Opiekuna Zespołu zbieranych i przetwarzanych w związku z udziałem w Konkursie Ucz się na Maksa 2022, w tym 
z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach. 
 
 
 

………………………………………………………………………….. 
(Data, miejsce, podpis osoby wyrażającej zgodę) 

                                                           
3 Należy zaznaczyć odpowiedź zgodną z oświadczeniem poprzez zakreślenie odpowiedniej kratki 



 
 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Opiekuna Zespołu Konkursowego zbieranych i przetwarzanych w 

związku z udziałem w Konkursie Ucz się na Maksa 2022 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 119/1 z 04.05.2016 r.), występującego dalej jako „RODO”, informujemy, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych zebranych na podstawie wyrażonej wyżej zgody jest Fundacja Zakłady Kórnickie z siedzibą 
w Kórniku (62-035) przy al. Flensa 2b, wpisana do rejestru sądowego KRS pod nr numerem 0000120123. 

2. Może Pani/Pan skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@fzk.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 
61 898 02 91. 

3. Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Fundacji Zakłady Kórnickie jest Danuta Podolak. W razie jakichkolwiek pytań i 
wątpliwości związanych z bezpieczeństwem Pani/Pana danych może się Pani/Pan skontaktować z nią wysyłając wiadomość na 
adres poczty elektronicznej: iod@fzk.pl lub dzwoniąc na numer tel. 61 898 02 91. 

4. Pani/Pana dane osobowe zebrane w związku ze zgłoszeniem do Programu, przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez 
Panią/Pana zgody, udzielonej w oparciu o art. 6 pkt.1 lit. a) RODO oraz (w zakresie podlegającym archiwizacji) w myśl art. 6 ust. 
1 lit. c) RODO w zw. z zapisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Ponadto dane 
laureatów Konkursu mogą być przetwarzane w oparciu o art. 6 pkt 1 lit. b) RODO oraz art. 6 pkt 1 lit. c) RODO – w związku 
przekazaniem przyrzeczonej nagrody i będącymi następstwem tego faktu obowiązkami prawnymi spoczywającymi na 
Administratorze. W związku z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w oparciu o art. 10 
pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Pani/Pana adres e-mail przetwarzany będzie 
zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora, jakim jest informowanie o działaniach 
podejmowanych przez Fundację Zakłady Kórnickie w ramach działalności statutowej.  

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zgodnej z Regulaminem realizacji Konkursu Ucz się na Maksa 2022 oraz w celach 
archiwalnych, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odpowiedniej zgody – także w celach marketingowych, w związku z 
informowaniem o realizowanych przez Fundację Zakłady Kórnickie projektach społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. 

6. Podanie danych takich, jak imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej szkoły jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do 
zgłoszenia udziału w Konkursie Ucz się na Maksa 2022, jego przeprowadzenia i ogłoszenia wyników poszczególnych etapów. 
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne do utrzymania kontaktu Organizatora z Zespołem 
podczas przebiegu poszczególnych etapów Konkursu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i 
przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nieobligatoryjne, odmowa wyrażenia tej zgody nie ma wpływu na 
możliwość udziału w Konkursie. 

7. Podanie rozszerzonego zakresu danych osobowych, określonego w Regulaminie i treści wyrażonej zgody na przetwarzanie jest 
dobrowolne i dotyczy tylko laureatów Konkursu, lecz będzie niezbędne do przekazania przewidzianej Regulaminem nagrody 
(w oparciu o art. 6 pkt 1 lit b) RODO) i spełnienia wymogów obowiązującego prawa w zakresie podatków i rachunkowości 
(wówczas dane przetwarzane będą w oparciu o art. 6 pkt 1 lit. c) RODO). 

8. Dane zgłoszeniowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu przez czas niezbędny do realizacji jego 
poszczególnych etapów zgodnie z harmonogramem podanym w Regulaminie, zaś w celach archiwalnych – w oparciu 
o wskazania Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie, z której szczegółowymi zapisami zapoznać 
można się w siedzibie Fundacji lub pisząc na adres iod@fzk.pl. W celach marketingowych dane przetwarzane będą do momentu 
cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej i jedynie wówczas, gdy taka zgoda została udzielona. 

9. Dane dodatkowe, które zbierane będą wyłącznie od laureatów Finału Konkursu, przetwarzane będą w celu przekazania nagrody 
i w celach podatkowych – jeśli wystąpią obowiązki podatkowe – przez czas wynikający z zapisów Regulaminu, określających 
charakter nagrody i sposób jej przekazania oraz niezbędny ze względu na obowiązujące przepisy prawa i zapisy Instrukcji 
kancelaryjnej obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie, wynoszący pięć lat od zakończenia roku, w którym nagroda 
została przekazana. 

10. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, 
którym Administrator powierzył je w celu prawidłowego wykonania usług w zakresie niezbędnym do tych czynności. 

11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym – profilowaniu ani nie będą przekazywane do krajów 
trzecich. 

12. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do jej cofnięcia. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma 
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

13. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

14. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 
 


