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Regulamin korzystania z platformy gamifikacyjnej www.kompetentniwbranzy.pl 

(zwany dalej: „Regulaminem”) oraz informacja dotycząca przetwarzania danych 

osobowych w zw. Rejestracją, korzystaniem z konta i udziałem w konkursie 

 

 

Drogi Użytkowniku, 

 

zanim założysz konto na stronie www.kompetentniwbranzy.pl zapoznaj się z niniejszym 

Regulaminem. Założenie Konta (kliknięcie w odpowiednie checkboxy) jest potwierdzeniem 

zapoznania się z treścią Regulaminu i akceptacją wszystkich jego postanowień. 

 

 

I. Definicje 

 

Dedykowany Opiekun ze strony Szkoły – dedykowana osoba ze szkoły objętej patronatem, 

która jest odpowiedzialna przede wszystkim za komunikację pomiędzy szkołą a 

użytkownikiem w celu dystrybucji PIN umożliwiającego rejestrację oraz  

za dystrybucję nagród.   
 

Konkurs – Konkurs dla uczniów klas patronackich KGHM Polska Miedź S.A. w ramach 

projektu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM-kluczowy partner  

w kształceniu zawodowym uczęszczającym do niżej wymienionych szkół: 

1. Zespół Szkół MCKK  

ul. Osiedlowa 7B, 59-300 Lubin 

2. Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec 

3. Zespół Szkół im. Krupińskiego w Lubinie 

ul. Kościuszki 9, 59-300 Lubin 

4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy 

ul. Złotoryjska 144, 59-220 Legnica 

5. Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach 

ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice 

6. Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie  

ul. Wita Stwosza 3a, 67-200 Głogów  

7. Zespół Szkół w Chocianowie  

ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów 

8. Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie 

ul. Plac Jana z Głogowa 7, 67-200 Głogów 

9. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy 

ul. F. Skarbka 4, 59-220 Legnica 

 

zwanym dalej „Osoby uprawnione”.  

           

Klasy objęte w ramach w/w placówek patronatem znajdują się pod linkiem:  

https://kghm.com/pl/kariera/dla-uczniow/kompetentni-w-branzy 

 

http://www.kompetentniwbranzy.pl/
https://kghm.com/pl/kariera/dla-uczniow/kompetentni-w-branzy
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Tematyka Konkursu obejmuje treści programowe przewidziane w programach nauczania w 

zawodach objętych patronatem KGHM Polska Miedź S.A., a także wiedzę  

o regionie Zagłębia Miedziowego.  

 

Zabrania się osobom nieuprawnionym korzystania z platformy, tj. rejestracji, logowania lub 

korzystania z platformy. 

 

Konto – konto na Platformie „Kompetentni w branży” – założone przez Użytkownika 

umożliwiające udział w Konkursie - stanowiące zbiór przekazanych przez Użytkownika  

danych i ustawień związanych z działaniem usług w ramach Platformy „Kompetentni  

w branży” wymagających zarejestrowania.  

 

Organizator Konkursu - KGHM  Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie, 59-301 Lubin, KGHM  Polska Miedź S.A. wpisana do rejestru 

przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we 

Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000023302, posiadającą numer BDO: 000006528, NIP: 692-000-00-13, REGON: 390021764. 

KGHM  Polska Miedź S.A. jest Organizatorem Konkursu wyłącznie w tym zakresie w jakim jest 

jego pomysłodawcą, sponsorem nagród oraz promuje Konkurs. Za przeprowadzenie 

Konkursu, kontakt z uczestnikami, w tym wyłonienie zwycięzców oraz dystrybucję nagród 

odpowiada Usługodawca i to Usługodawca jest administratorem danych osobowych 

uczestników Konkursu. KGHM Polska Miedź S.A. nie ma dostępu do danych osobowych 

użytkowników Platformy ani uczestników Konkursu. 

 

Platforma „Kompetentni w branży” – serwis internetowy, dostępny czasowo w dniach 11 

lutego 2021- 11 czerwca 2021, służący celom edukacyjnym, udostępniany za pośrednictwem 

sieci Internet prowadzony pod adresem www.kompetentniwbranzy.pl, którego 

administratorem jest Usługodawca. Dostęp do Platformy „Kompetentni w branży”, w tym 

materiałów, narzędzi i treści tam zamieszczanych jest wyłącznie możliwy dla 

zarejestrowanych uczestników z grona Osób uprawnionych, zgodnie z Regulaminem 

Konkursu (zwany dalej: Regulaminem). 

 

Profil – uporządkowany i ustrukturalizowany zbiór informacji, danych przekazywanych 

dobrowolnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta. 

 

Regulamin - niniejszy regulamin, który określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania 

z Platformy „Kompetentni w branży” oraz warunki korzystania z usług dostępnych dla 

Użytkownika posiadającego Konto na Platformie „Kompetentni w branży”, w tym warunki 

udziału w Konkursie. Regulamin, jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o 

którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

i jest dostępny stronie internetowej www.kompetentniwbranzy.pl oraz w siedzibie 

Organizatora. 
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Usługodawca - podmiot administrujący Platformą „Kompetentni w branży”, udostępniający 

usługę Konta w szczególności zajmujący się przeprowadzeniem Konkursu i dystrybucją  

nagród, będący administratorem danych osobowych użytkowników Platformy oraz 

uczestników Konkursu- Westhill Consulting Corp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka Komandytowa, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców w województwie mazowieckim, 

miasto Waraszawa, Numer KRS 0000747001, NIP 9512403817, REGON 36346449700000, 

adres ul. Rzemieślnicza 3, Falenty Nowe, 05-090 Raszyn. 

 

Użytkownik – Osoba uprawniona, która po poprawnej rejestracji/logowaniu aktywnie 

korzysta z treści oraz zadań umieszonych na platformie gamifikacyjnej, czego efektem jest 

zbieranie żetonów wymienialnych na nagrody z Kafeterii nagród (na platformie Sklep). 

Użytkownik ma skończone 13 lat. 

 
 

II. Szczegółowe regulacje dotyczące Konta na platformie „Kompetentni w branży” 

 

1. Konto jest usługą dostępną po zarejestrowaniu się (szczegóły rejestracji w pkt II 

Regulaminu). Konto umożliwia dostęp do swojego profilu, zawartych w nim danych 

osobowych oraz rankingu punktów zgromadzonych w czasie aktywności na platformie.  

 

2. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Korzystanie z Konta jest usługą opartą na 

dostępie warunkowym w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych 

usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie 

warunkowym.  
 

3. Osoba uprawniona może założyć jedno Konto.  

 

4. Zabrania się Użytkownikom platformy udostępniania swoich loginów/haseł do logowania 

osobom trzecim, podawania się za innego Użytkownika, korzystania z konta innego 

Użytkownika pod innego użytkownika, reprezentowania nie swojej szkoły. 

 

5. Złożenie Konta umożliwia dostęp do Profilu, którym można zarządzać poprzez panel 

dostępny w Platformie „Kompetentni w branży”. Dodatkowo w ramach Konta można 

korzystać z następujących usług dostępnych na Platformie „Kompetentni w branży”: 

 

o pobieranie i wyświetlanie materiałów edukacyjnych,    
o zdobywanie punktów za realizowanie założeń Konkursu,  
o dostęp do rankingu,  
o otrzymywanie wiadomości dotyczących Konkursu,  
o otrzymywanie informacji dotyczących działalności Usługodawcy, a w 

szczególności o organizowanych programach i konkursach, w tym kolejnych 

etapach Konkursu. 

 

6. Niedopuszczalne jest: 

o wykorzystanie jakichkolwiek treści i usług do celów niezgodnych z prawem, z 

normami obyczajowym i etycznymi. 
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o korzystania z usług i funkcjonalności serwisu w sposób zakłócający jego 

funkcjonowanie 

o korzystania z usług i funkcjonalności serwisu w sposób niezgodny z 

przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w 

danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego; 

o korzystania z usług i funkcjonalności serwisu w sposób uciążliwy dla 

pozostałych użytkowników; 

o dostarczanie i przekazywanie w ramach serwisu treści zabronionych prawem, 

w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo 

ich dobra osobiste; 

7. Użytkownik musi spełniać co najmniej poniższe wymagania techniczne, aby móc korzystać 

z usług świadczonych za pomocą „Kompetentni w branży” oraz do niezakłóconego udziału 

w Konkursie: 

o mieć do dyspozycji komputer, tablet lub smartfon; 

o mieć dostęp do Internetu; 

o posiadać prędkość łącza co najmniej 10 Mb/s; 

o mieć dostęp do stron www; 

o posiadać najnowszą stabilną wersję przeglądarki internetowej: Firefox, Google 

Chrome, Microsoft Edge, Safari, Opera; 

o posiadać aktywne konto poczty elektronicznej; 

o posiadać system operacyjny Microsoft w wersji Windows 7 lub nowszej albo 

OSx 10.15 lub nowszy; 

o mieć włączoną akceptację plików Cookie oraz obsługa skryptów Java Script; 

o posiadać oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub 

nowszej; 

o mieć włączoną akceptację wyskakujących okienek (pop-up); 

o minimalna wersja wyświetlacza urządzenia nie może być mniejsza niż 4 cale 

przekątnej ekranu; 

o w przypadku korzystania ze smartfona lub tabletu musi korzystać z urządzenia 

w pozycji pionowej; 

o mieć dostęp do serwisu YouTube.  
Niespełnienie powyżej określonych wymagań technicznych (w szczególności 

nieprawidłowa konfiguracja komputera lub oprogramowania) może prowadzić do  

niemożności korzystania z Platformy „Kompetentni w branży” w tym niemożności 

udziału w Konkursie,   
Korzystanie z usług świadczonych zgodnie z Regulaminem nie wiąże się ze szczególnym 

zagrożeniem wynikającym z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tym, 

że usługi te są powszechnie dostępne w publicznej sieci teleinformatycznej. 

 

III. Rejestracja i logowanie 

1. Warunkiem założenia Konta jest przejście procedury rejestracji polegającej na 

wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz wyrażenie odpowiednich zgód.  

2. Procedura rejestracyjna określona jako logowanie poprzez adres mailowy, wymagać 

będzie podania następujących danych:  

• adres e-mail Użytkownika; 

• Hasło do Konta Użytkownika;  
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• imię Użytkownika  

• oraz wyrażenia zgody następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałam/em się z 
treścią Regulaminu oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich 
danych osobowych i akceptuję ich treść”. 
 

3. Użytkownik może wybrać zarówno rejestrację jak i logowanie poprzez profile 
społecznościowe Facebook lub Google. 
 

4. Użytkownik w procesie rejestracji zostanie poproszony o prawidłowe dopasowanie swojej 

szkoły do kodu PIN, który to kod PIN może otrzymać od Dedykowanego Opiekuna ze Strony 

Szkoły. 

 

5. Podane dane w postaci adresu e-mail i hasła będą służyły do logowania się do Konta. 

 

6. Użytkownik w procesie rejestracji  wyraża również  zgodę na otrzymywanie informacji w 

formie wiadomości e-mail dotyczących funkcjonowania systemu oraz informacji 

merytorycznych o zasadach i przebiegu konkursu. Informacje o których mowa powyżej, 

Usługodawca będzie wysyłał Użytkownikowi na podany przez Użytkownika adres e-mail. 

Takie informacje będą uważane za zamówione przez Użytkownika. Użytkownik może  

w każdym momencie wycofać wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji poprzez wysłanie 

wiadomości e-mail na adres kontakt@kometentniwbranzy.pl 
 

IV. Odpowiedzialność 

 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Konta w sposób niezgodny z 

Regulaminem. 

 

2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego 

działania Platformy „Kompetentni w branży” i jego dostępności przez całą dobę, a także 

aby usługi dostępne w Platformie „Kompetentni w branży” były jak najwyższej jakości. 
 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących korzystania z 

Konta, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności. 

 
 

V. Zakończenie korzystania z usług. 
 

1.  Użytkownik może w każdym momencie zakończyć korzystnie z usług elektronicznych za 

pośrednictwem Platformy „Kompetentni w branży” i zrezygnować z udziału w Konkursie 

postępując zgodnie z Regulaminem. Likwidacja Konta przez Użytkownika – jest 

równoznaczna z rezygnacją ze świadczenia usług drogą elektroniczną i rezygnacją z udziału 

w Konkursie. 
 

2. Usunięcie Konta następuje poprzez złożenie oświadczenia przez Użytkownika- ucznia 

reprezentującego uprawnioną szkołę- wysłanego z adresu e-mail, na który zostało założone 

konto na adres kontakt@kometentniwbranzy.pl z tytułem wiadomości „Prośba o usunięcie 

konta”. 

 

3. Usunięcie Konta skutkować będzie utratą dostępu do usług świadczonych poprzez Konto. 

mailto:kontakt@kometentniwbranzy.pl
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4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik naruszył Regulamin, Konto może być usunięte 

przez Usługodawcę 

 

5. Usługodawca może korzystać z adresu e-mail Użytkownika także po zakończeniu 

Konkursu, w celu przesyłania informacji dotyczących konkursu, chyba że Użytkownik 

zażądał usunięcia Konta lub wycofał wyrażoną zgodę. 

 

 

VI. Dane osobowe 

 

Informacja dotycząca procesu przetwarzania danych osobowych przekazanych podczas 

rejestracji i korzystania z Konta oraz udziału w Konkursie zawarta jest w treści Załącznika nr 1 

do Regulaminu. 

 

VII. Reklamacje 

 

1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez 

Usługodawcę w ramach Platformy „Kompetentni w branży”. 

 

2. Reklamacje rozpoznaje Usługodawca w porozumieniu z Organizatorem Konkursu. 

 

3. Reklamacje powinny być przesyłane w szczególności na adres e-mail: 

kontakt@kometentniwbranzy.pl.  
Wiadomość mailowa, dla szybszego jej rozpatrzenia, w temacie powinna mieć wpisane 

słowo „Reklamacja”, a w treści powinna posiadać opis przedmiotu reklamacji wraz z 

uzasadnieniem i oznaczeniem Użytkownika. 

 

4. Usługodawca może zażądać uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli bez 

jej uzupełnienia rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe. 

 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. 

Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na 

adres e-mail wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 

rozpoznania reklamacji może być wydłużony do 30 dni. 

 

VIII. Ranking Szkół 

 

1. Wszyscy Użytkownicy po prawidłowym procesie rejestracji reprezentują swoją szkołę. 

 

2. Na końcowy wynik szkoły wskazany w rankingu składają się uśrednione punkty 

zdobyte przez Użytkowników z poszczególnych szkół za wykonywanie zadań na stronie 

www.kompetentniwbranzy.pl  

3. Za wszystkie aktywności punkty sumują się automatycznie. Wynik widoczny jest w 

rankingu na stronie internetowej www.kompetentniwbranzy.pl. 

 

IX. Nagrody w Konkursie 
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1. Fundatorem nagród w konkursie jest KGHM Polska Miedź S.A., zaś  dystrybucją nagród 

zajmuje się Usługodawca.  

 

2. Użytkownik po wykonaniu zadań otrzymuje wirtualne żetony – punkty w platformie 

dostępne na profilu każdego gracza, które są wymienialne na nagrody z Kafeterii nagród (na 

platformie: SKLEP). 

 

3. Użytkownik wymienia żetony na nagrody. 

 

4. Dystrybucja nagród odbywać się będzie poprzez szkołę, do której uczęszcza uczeń  

( i którą wybrał jaką swoją placówkę edukacyjną podczas rejestracji/pierwszego logowania). 

Szkoła weryfikować będzie ucznia na podstawie loginu, adresu email wskazanego przez 

ucznia podczas rejestracji/pierwszego logowania oraz daty wygrania wskazanej nagrody.  

 

5. Odbiór nagród odbywać się będzie wyłącznie w szkole - brak możliwości otrzymania 

nagrody np. przesyłka kurierską na adres domowy Użytkownika. 

 

6. W związku z długością procesu dystrybucji nagród czas od wybrania przez Użytkownika 

nagrody do jej odbioru może wynieść do 14 dni.   

 

7. Zwycięzca nie ma prawa żądać wymiany nagrody na inną nagrodę, nie ma prawa do 

przeniesienia roszczenia do odbioru nagrody na osobę trzecią. Nie może upoważnić innej 

osobę do odbioru nagrody w jego imieniu. 

 

8. Użytkownik ma możliwość odbioru nagród do 31 grudnia 2021. Po tym czasie nagrody 

zostaną zwrócone do Organizatora konkursu, a użytkownik straci możliwość ich odbioru.  

 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

1. Postanowienia Regulaminu mogą zostać zmienione przez Usługodawcę z ważnych 

powodów to jest: 

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca 

na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Usługodawcą a 

Użytkownikiem Platformy lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek 

orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub 

organów; 

b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub 

technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w 

niniejszym Regulaminie); 

c. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, 

poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności 

lub usług objętych Regulaminem. 

 

2. Zmiana Regulaminu zostanie podana do wiadomości poprzez opublikowanie  

na Platformie „Kompetentni w branży” z 7 dniowym wyprzedzeniem, zaś informacja  

o zmianie regulaminu zostanie przesłana na podane przez Użytkowników adresy e-mail.  
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3. W terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości zmiany Regulaminu, Użytkownik może 

zrezygnować z korzystania z Platformy „Kompetentni w branży”, przesyłając oświadczenie 

w formie wiadomości e-mail – na adres: kontakt@kompetentniwbranzy.pl 

 

4. Kontakt z usługodawcą dobywać się będzie drogą elektroniczną pod adresem e-mail pod 

adresem kontakt@kometentniwbranzy.pl. 

 

5. Wszystkie spory wynikające z realizacji zobowiązań w związku z Konkursem będą 

rozwiązywane przez właściwy sąd cywilny. 

 

 

Załącznik numer 1  do Regulaminu 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZW. 

REJESTRACJĄ I KORZYSTANIEM Z KONTA ORAZ UDZIAŁEM W KONKURSIE 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Westhill Consulting Corp. Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa [wpisaną do rejestru 

Przedsiębiorców w województwie mazowieckim, miasto WARSZAWA, Numer KRS 

0000747001, NIP 9512403817, REGON 36346449700000, adres ul. Rzemieślnicza 3, 

Falenty Nowe, 05-090 Raszyn.  
2. Kontakt z administratorem jest możliwy pisemnie na adres: Westhill Consulting Corp. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres ul. Rzemieślnicza 3, Falenty Nowe, 05-

090 Raszyn. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się 

poprzez e-mail arkadiusz.siechowicz@westhill.pl w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych.  
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 

- założenia i obsługi Konta Użytkownika na zasadach opisanych w Regulaminie – podstawą 

prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, którą zawierasz z nami 

zakładając Konto na Platformie (art. 6 ust. 1 lit b - RODO), 

- organizacji, rozliczenia oraz realizacji Konkursu - podstawą prawną w zakresie związanym z 

Twoim uczestnictwem w Konkursie jest zawarcie i wykonanie umowy (regulaminu Konkursu) 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

- ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami lub w 

celach statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);   
- w zakresie niezbędnych rozliczeń, w tym podatkowych i także ew. archiwizacji z tym 

związanej, działamy na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 
 

5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i 

usług IT, firmom księgowym, doradcom prawnym, podmiotom świadczącym na rzecz 

administratora usługi niezbędne do prowadzenia Konta oraz innym podmiotom, które 

technicznie lub organizacyjnie pomagają nam prowadzić Konkurs, w tym komunikację z 

uczestnikami lub wysyłkę newslettera etc., np. szkołom. Dostęp do danych mogą 
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również uzyskać podmioty uprawnione na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa (np. sądy). W związku z korzystaniem przez nas bądź przez 

naszych kontrahentów – np. dostawców usług prawnych, podatkowych czy audytowych 

– z nowoczesnych technologii, takich jak np. usługi chmurowe, Twoje dane osobowe 

mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdy 

państwa te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające 

adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich 

zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, 

standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, 

standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii wskazanych 

zabezpieczeń dotyczących przekazywania danych osobowych – aby je uzyskać, 

skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. 

 

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu 

usunięcia Konta. Twoje dane jako Uczestnika Konkursu przetwarzane będą przez okres 

niezbędny dla prawidłowej realizacji i rozliczenia Konkursu. Okres przetwarzania może 

zostać każdorazowo przedłużony o okres sporu lub przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. W 

przypadku wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie treści marketingowych, dane 

osobowe będą przetwarzane we wskazanym celu do czasu odwołania zgody albo 

wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu. Okres 

przetwarzania może jednak ulec wydłużeniu jeśli będą tego od nas wymagały przepisy 

prawa.  
7. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a jeśli podstawą 

przetwarzania jest uzasadniony interes administratora przysługuje Ci prawo wniesienia 

sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych na tej podstawie. 

8. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane przez administratora w celu założenia i 

obsługi Konta oraz wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych jest 

brak możliwości zarejestrowania Konta i wzięcia udziału w Konkursie.  

 


