
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„Młodzi naukowcy i technicy ratują świat” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-

022 Łódź, NIP 725-197-27-44, administrator fanpage’a „EC1 Łódź – Miasto Kultury”. 

Sponsorem głównym konkursu jest TME (Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o.  

z siedzibą w Łodzi, ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie „Młodzi naukowcy i technicy 

ratują świat” oraz zasady jego przebiegu. 

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora  

i Sponsora głównego Konkursu Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, w skład 

której wchodzi czterech przedstawicieli Organizatora oraz dwóch przedstawicieli 

Sponsora głównego.  

4. Konkurs będzie prowadzony na fanpage’u Organizatora od godziny 9:00 dnia 14 

października 2021 roku do godziny 24:00 dnia 31 maja 2022.  

5. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez serwis Facebook 

ani z nim współprowadzony. Informacje dostarczone przez Użytkownika mogą być 

wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

6. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie 

internetowej https://ec1lodz.pl/aktualnosci/centrum-nauki-i-techniki-ec1. Adres strony 

z regulaminem dostępny jest na fanpage’u Organizatora 

https://www.facebook.com/EC1LodzMiastoKultury oraz na wszystkich materiałach  

z informacjami o Konkursie. 

7. Konkurs finansowany jest ze środków Organizatora. Nagrody Konkursu finansuje 

Sponsor główny. 

8. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Ewentualne dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać, kierując zapytanie do 

Organizatora: „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, adres e-mail: 

konkurs.naukowcy@ec1lodz.pl. 

 

§2 

Słownik pojęć 

 

1. Fanpage – strona „EC1 Łódź – Miasto Kultury”  w serwisie Facebook, dostępna pod 

adresem https://www.facebook.com/EC1LodzMiastoKultury. 



 
 

 

2. Zgłoszenie konkursowe – list elektroniczny (e-mail), przesłany przez Użytkownika pod 

adres: konkurs.naukowcy@ec1lodz.pl, zawierający Pracę konkursową lub link do niej 

oraz załącznik 2 i załącznik 3, w postaci wypełnionego zgłoszenia oraz zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Link do pracy zamieszczonej na serwerze należy 

przesłać w przypadku plików o rozmiarach uniemożliwiających ich przesłanie drogą 

mailową.  

3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, to 

znaczy nauczyciel Uczestnika, rodzic Uczestnika lub prawny opiekun Uczestnika 

konkursu.  

4. Praca konkursowa – elektronicznie opracowany materiał opisany w §5. 

5. Uczestnik konkursu – osoba, będąca autorem lub współautorem pracy konkursowej, 

która ukończyła lat sześć i nie ukończyła lat osiemnastu. 

6. Komisja konkursowa – organ wybrany przez Organizatora i Sponsora głównego do oceny 

prac konkursowych, złożony z czterech pracowników CNiT EC1 oraz dwóch 

przedstawicieli Sponsora głównego. 

 

 

§3 

Zasady konkursu 

1. W ramach Konkursu w dniu  14 października 2021 roku zostanie opublikowany na 

stronie https://ec1lodz.pl/aktualnosci/centrum-nauki-i-techniki-ec1  oraz na serwisie 

społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/EC1LodzMiastoKultury, a 

także na stronie internetowej Sponsora głównego dokument p.t. „Opis onkursu Młodzi 

naukowcy i technicy ratują świat”, zawierający cele, spis zakresów tematycznych oraz 

szczegółowych wymagań dotyczących Konkursu a także Regulamin konkursu wraz z 

wymaganymi załącznikami. 

2. Zgłoszenia konkursowe wysłane przez Użytkownika będą przyjmowane od 9:00 dnia 14 

października 2021 roku do godziny 24:00 dnia 31 marca 2022.  

3. Każdy Uczestnik konkursu jest przypisany do jednej z czterech grup wiekowych, w skład 

których wchodzą odpowiednio osoby, które w dniu zgłoszenia do Konkursu: ukończyły 

sześć lat i nie ukończyły dziewięciu (I), ukończyły dziewięć lat i nie ukończyły jedenastu 

(II), ukończyły jedenaście lat i nie ukończyły piętnastu (III), ukończyły piętnaście lat i nie 

ukończyły osiemnastu (IV). Użytkownik może przesłać tylko jedno zgłoszenie 

konkursowe. Przesłanie więcej niż jednego zgłoszenia będzie skutkowało 

uwzględnieniem w konkursie wyłącznie zgłoszenia przesłanego chronologicznie jako 

pierwszego. Praca konkursowa może mieć co najwyżej dwóch autorów. Jeżeli autorzy  

pracy należą do różnych grup wiekowych, praca jest klasyfikowana według 

przynależności starszego autora.  

4. Praca konkursowa jest oryginalnym dziełem Uczestnika (Uczestników) Konkursu i nie 

była przesłana wcześniej na inny konkurs.  Wszelkie cytaty i zapożyczenia powinny 

zostać opisane wraz z podaniem źródeł, z których korzystał Uczestnik. 



 
 

 

5. Do dnia 22 kwietnia 2022 roku zostanie wyłonionych dwanaście najlepszych prac, po 

trzy w każdej grupie wiekowej, których autorzy – laureaci Konkursu –  otrzymają nagrody 

rzeczowe (§6). Komisja konkursowa ma prawo do przydzielenia wyróżnień innym 

Uczestnikom konkursu. Lista laureatów i wyróżnionych Konkursu zostanie ogłoszona  

22 kwietnia 2022 roku na stronie internetowej Organizatora, na fanpage’u Organizatora, 

a także na stronie internetowej Sponsora głównego: www.tme.eu, w polu "Strona 

główna ->Aktualności ->Wydarzenia. 

6. Z laureatami i wyróżnionymi Konkursu Organizator skontaktuje się za pośrednictwem 
poczty elektronicznej najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2022. Każdy Uczestnik Konkursu 
otrzyma informację o jego zakończeniu wraz z adresami stron, na których zamieszczona 
jest lista laureatów i wyróżnionych. Na liście laureatów i wyróżnionych zostaną podane 
ich imiona i nazwiska laureatów oraz nazwa miejscowości, z której pochodzą.  

7. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom poprzez wysłanie ich przesyłką kurierską za 
potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny do dnia 31 maja 2022.  

8. Nagroda przepada na rzecz Organizatora (Zostają do wykorzystania w kolejnych 
konkursach) jeżeli: 

a. Organizatorowi nie uda się wydać użytkownikowi Nagrody ze względu na 
podanie przez niego w Zgłoszeniu konkursowym nieprawidłowego adresu, 

b. Użytkownik nie dokona obioru przesyłki kurierskiej w terminie wskazanym 
przez firmę kurierską lub odmówi podpisania potwierdzenia odbioru przesyłki 
kurierskiej;  

c. Organizator poweźmie wiadomość, że Użytkownik ograniczony w zdolności do 
czynności prawnych dokonał zwycięskiego Zgłoszenia bez zgody jego 
przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie albo gdy zgoda tego 
przedstawiciela ustawowego zostanie przez niego cofnięta przed wydaniem 
Nagrody. 

9. W Konkursie może wziąć udział każdy Uczestnik, z wyłączeniem krewnych a także 

członków najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) 

pracowników Organizatora i Sponsora głównego. 

10. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

11. Prawdziwość podanych danych: czyli imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz 

adresu e-mail Użytkownika jest warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie. 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Użytkownik, poprzez dokonanie zgłoszenia udziela na rzecz Organizatora i Sponsora 
głównego nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do wykorzystanego w tym Zgłoszeniu 
konkursowym w ramach tekstu, pracy graficznej, zdjęcia, filmu bez ograniczeń 
czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 



 
 

 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono 
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet;  

d. wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia lub pseudonimu 
Użytkownika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem 
(tegorocznej i każdej następnej edycji), w wydawnictwach Organizatora i 
Sponsora głównego, a także na stronie internetowej EC1 oraz stronie Sponsora 
głównego oraz mediach społecznościowych, 

e. wykorzystywanie Utworów w celach promocyjnych i marketingowych 
Organizatora oraz Sponsora głównego. 

2. Wraz z nabyciem licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, na jej zasadach i w jej zakresie 
Organizator nabywa również prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie 
wszelkiego rodzaju opracowaniami Pracy Konkursowej. 

3. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznacznie ze złożeniem przez Użytkownika 
oświadczenia, że nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich przysługujących mu 
do Pracy Konkursowej, w szczególności nie będzie wykonywał swoich uprawnień 
związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z Utworu, jak również wykonywał 
innych uprawnień wynikających z jakichkolwiek przysługujących mu praw autorskich 
osobistych, a w szczególności z prawa do podpisywania Pracy Konkursowej swoimi 
oznaczeniami lub nazwiskiem, jak również prawa do zachowania integralności Pracy 
Konkursowej. 

4. W Konkursie nie biorą udziału i zostaną odrzucone przez Organizatora Prace 
Konkursowe, które: 

a. zawierają treści niezgodne z prawem, 

b. zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości, w szczególności treści 
obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na 
jakimkolwiek tle, treści erotyczne lub propagujące przemoc, 

c. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre 
imię, wizerunek jak również majątkowe lub osobiste prawa autorskie, 

d. zostały dokonane przez Uczestnika ograniczonego w zdolności do czynności 
prawnych bez zgody jego przedstawiciela ustawowego na jego udział w 
Konkursie, 

e. nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. 



 
 

 

§ 5 

Cele i opis konkursu 

1. Celem Konkursu jest rozbudzenie wyobraźni naukowo-technicznej i plastycznej młodych 

ludzi, by mogli oni lepiej zrozumieć konieczność i kierunki zmian związanych  

z problemami w obszarze degradacją środowiska naturalnego.   

2. Praca konkursowa przyjmuje jedną z trzech postaci albo jest połączeniem wybranych, to 

znaczy (1) jest filmem, (2) scenariuszem zajęć dla rówieśników wraz z prezentacją, (3) 

dokumentem w formacie PDF, zawierającym opisy, zdjęcia, rysunki, prace plastyczne.  

3. Uczestnicy mają pełną swobodę w wyborze tematu swojej pracy, mogą też skorzystać  

z następujących zagadnień: 

a.  Elektrownie i energia – produkować więcej czy zużywać mniej? 

b. Odpady – cywilizacyjna zmora czy niedocenione zasoby? 

c. Efekt cieplarniany – redukować szkodliwe gazy czy je wykorzystywać?  

d. Nowe źródła energii – elektrownie węglowe, wiatrowe, wodne, geotermalne. 

atomowe, a może jeszcze inne? 

e. Dalsza ekspansja i eksploatacja – jakie są granice rozwoju i konsumpcji, jakie są 

możliwe nowe sposoby organizowania społeczeństwa? 

f. Kosmos i jego zasoby – osiedlanie się na innych planetach, czerpanie  

z kosmicznych zasobów, marzenie czy coś więcej? 

g. Produkowanie i rozdzielanie żywności – co jemy a co moglibyśmy jeść, i co 

zrobić, żeby jedzenie się nie marnowało? 

h. Życie codzienne i ślad węglowy – jak mierzyć swój ślad, jak zmniejszyć ilość 

węgla w atmosferze? 

i. Tlen i jego zasoby – jak dbać o lasy i oceany? 

j. Nauka i wiedza – czy edukacja może nam pomóc, jaka powinna być szkoła  

w przyszłości? 

k. Ekologia we własnym ogródku – nowatorskie projekty ekologiczne we własnym  

gospodarstwie domowym. 

l. Woda i jej zasoby – czy zużywać mniej wody, to produkować mniej energii, 

żywności i towarów? 

m. Elektronika na pomoc Ziemi  – jak kontrolować i monitorować procesy 

towarzyszące przemianom środowiska naturalnego? Jak zapobiegać 

niekorzystnym zmianom dzięki nowym urządzeniom?  

 

4. Praca konkursowa powinna zawierać:  

a. Opis ekologicznego zagrożenia, przyczyny zaistniałej sytuacji, dotychczasowe 

(niewystarczające) sposoby radzenia sobie z problemem; wskazane jest 

powołanie się na źródła sygnalizujące problem. 

b. Proponowane rozwiązanie problemu, techniczne lub o charakterze społecznym, 

wymagające zaprojektowania nowych rozwiązań lub zastosowania wynalazków; 

wskazany jest opis wynalazku (rysunek lub sfilmowany model) wraz ze 

szczegółowym opisem i uzasadnieniem, że jest on możliwy do skonstruowania i 



 
 

 

zastosowania lub też opis innych rozwiązań sprzyjających budowaniu 

gospodarki obiegu zamkniętego lub innej godnej wprowadzenia. 

c. Przewidywane efekty wdrożenia opisywanych rozwiązań, ewentualne trudności 

i spodziewane korzyści. 

 

5. Podczas wyboru najlepszych prac będą brane pod uwagę: merytoryczna poprawność 

prezentowanych treści, innowacyjność i oryginalność pomysłów oraz walory estetyczne.  

 

§ 6 

Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie jest dwanaście zestawów zawierających: sześć dronów, cztery 

ozoboty EVO, a ponadto klawiatury i głośniki Bluetooth oraz mibandy. Łącznie wartość 

nagród wynosi 9402,94 złotych brutto. Zestawy przypisane są poszczególnym grupom 

wiekowym w następujący sposób: 

a. Grupa I: Nagroda I Dron DJI Ryze Tello Boost Combo z kamerą 5Mpix  oraz 

Smartband Xiaomi Mi Band 4 (568,99zł+149zł=717,99 zł brutto) 

                Nagroda II Ozobot EVO (do nauki programowania) oraz Smartband Xiaomi 

Mi Band 4 (503,17 zł+149zł=6652,17 zł brutto) 

                Nagroda III Ozobot EVO (503,17 zł brutto) 

b. Grupa II: Nagroda I Dron DJI Ryze Tello Boost Combo z kamerą 5Mpx  oraz 

Smartband Xiaomi Mi Band 4 (568,99zł+149zł=717,99 zł brutto) 

                Nagroda II Ozobot EVO (do nauki programowania) oraz Smartband Xiaomi 

Mi Band 4 (503,17 zł+149zł=652,17 zł brutto) 

                Nagroda III Głośnik Creative Muvo Play oraz Smartband Xiaomi Mi Band 4 

(149zł+149zł=298,00 zł brutto) 

c. Grupa III: Nagroda I Dron DJI Ryze Tello Boost Combo z kamerą 5Mpix  oraz 

Smartband Xiaomi Mi Band 4 (568,99zł+149zł=717,99 zł brutto) 

                 Nagroda II Ozobot EVO (do nauki programowania) oraz Smartband Xiaomi 

Mi Band 4 (503,17 zł+149zł=652,17 zł brutto) 

                 Nagroda III Ozobot Bit (do nauki programowania) (362,30 zł brutto) 

d. Grupa IV: Dron DJI Ryze Tello Boost Combo z kamerą 5Mpix  oraz Smartband Xiaomi 

Mi Band 4 (568,99 zł+149 zł=717,99 zł brutto) 

                  Nagroda II Dron DJI Ryze Tello z kamerą 5 Mpix oraz Smartband Xiaomi 

Mi Band 4 (379 zł+149 zł=528,00 zł brutto) 

                  Nagroda III Dron DJI Ryze Tello z kamerą 5 Mpix (379,00 zł brutto) 

Smartband Xiaomi Mi Band 4 to urządzenie z następującymi czujnikami: akcelerometr, 

pulsometr, żyroskop. Komisja konkursowa może przydzielić autorom innych prac 

konkursowych oraz ich  opiekunom merytorycznym, w ramach wyróżnień klawiatury 

(klawiatura 4 szt. 716 zł brutto), głośniki Creative Muvo Play (głośnik 3 szt. 447 zł brutto) 

oraz Mi Bandy 4 (9 szt. 1341 zł brutto). 

2. Wszystkie nagrody są oryginalnie zapakowane przez producentów. Organizatorzy nie 

pośredniczą w przypadku ewentualnych reklamacji.  



 
 

 

3. Konkurs podlega zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 

Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

4. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na 
ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na 
osoby trzecie. 

 

 

§ 7 

Dokumenty dołączone do Pracy Konkursowej 

1. Do Pracy Konkursowej załączony jest skan wypełnionego i podpisanego przez 

Użytkownika zgłoszenia konkursowego (Załącznik 2). Dołączona powinna być także 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 3). 

 

§ 8 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu należy składać drogą 

elektroniczną na adres e-mail: konkurs.naukowcy@ec1lodz.pl lub listem poleconym na 

adres Organizatora w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (w 

przypadku reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla 

pocztowego). Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, 

nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz roszczenie. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.   

3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem 

poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty 

rozpatrzenia reklamacji.   

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do 

niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze 

postępowania sądowego.   

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych 

z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z późn. 

zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych 

do tej ustawy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji Nagród 

z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  



 
 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Za 

ważne powody uznaje się:  

- wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

dotyczących usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego 

Regulaminu;  

- zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo decyzji organów administracji 

państwowej wpływających na usługi świadczone przez Organizatora na podstawie 

niniejszego Regulaminu.  

5. Organizator Konkursu w ramach nałożonych na niego obowiązków informacyjnych 

przekazuje klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia Konkursu. 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

8. Niniejszy Regulamin konkursu obowiązuje w okresie od godziny 9:00 dnia 14 

października 2021 r. do godziny 24:00 dnia 31 maja 2022 r.  

 

 

 

  



 
 

 

Załącznik nr 1 

Klauzula informacyjna dla Uczestników Konkursu 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego 

dotyczące znajdziesz poniżej. 

I. Administrator danych osobowych 

My „EC1 Łódź – Miasto Kultury” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Targowej 1/3, 90-022 Łódź, 
jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. 

II. Inspektor Ochrony Danych  

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Krzysztofa Radeckiego, z którym możesz 
się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw 
pisząc na adres: ido@ec1lodz.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach związanych z realizacją Konkursu „Młodzi 
naukowcy i technicy ratują świat” na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz .Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO). 

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy  

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: 
a. Imię 
b. Nazwisko 
c. Adres szkoły, do której uczęszcza uczeń 
d. Adres zamieszkania 
e. Adres do korespondencji 
f. Adres e-mail 

V. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:  
- Sponsor główny, 
- urzędy skarbowe, 
- sądy, 
- biegli rewidenci, wykonujący audyt i sprawozdanie finansowe dla Administratora, 
- firma kurierska, 
 
 
 



 
 

 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

VII. Okres przechowywania danych  

Twoje dane pozyskane w celu udziału w Konkursie i przyznania w nim nagrody 
przechowujemy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu udziału 
w konkursie. 

VIII. Twoje prawa: 

Przysługuje Ci: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

c) prawo do usunięcia danych. 

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, 

możesz zażądać, abyśmy je usunęli. Z prawa tego nie mogą skorzystać laureaci 

konkursu oraz osoby wyróżnione ze względu na zachowanie transparentności 

Konkursu i uczciwej rywalizacji..  

d) ograniczenia przetwarzania danych 

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych 

wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, 

jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je 

bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu 

względem przetwarzania danych. 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: 

f) prawo do przenoszenia danych:  

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie 

dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też 

zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w 

tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 

właściwego organu nadzorczego  

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 



 
 

 

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, 

które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody 

przed jej wycofaniem. 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem wydania nagrody, w przypadku jej wygrania. 
 
Jeżeli nie podasz danych nie będziesz mógł wziąć udziału w Konkursie.  
 
Dane będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z obowiązujących przepisów w 
zakresie archiwizowania dokumentów; nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 
 

  



 
 

 

Załącznik 2.  

Zgłoszenie do Konkursu „Młodzi naukowcy i technicy ratują świat” CNiT EC1 w Łodzi 

 

Imię nazwisko osoby zgłaszającej                                                                         Miejscowość, data          

 

 

Zgłaszam następującą osobę/następujące osoby do  Konkursu „Młodzi naukowcy  i technicy 

ratują świat”  

1.        ……………………………………………………………..   data urodzenia   …………………… 

 

2.        ……………………………………………………………..    data urodzenia    ……………………. 

 

Temat/tytuł Pracy Konkursowej  …………………………………………………………………………………. 

Opiekun merytoryczny: imię …………………………………… nazwisko …………………………………….. 

Adres opiekuna merytorycznego:  

Ulica ……………………………………………….…………………… Nr domu  …………  Nr mieszkania ………….. 

Kod pocztowy   ……………………………… Miejscowość ……………………………… Telefon …………………….. 

Forma Pracy Konkursowej    

FILM                            Scenariusz zajęć z prezentacją                        Praca w formacie Pdf 

 

Adres mailowy do korespondencji ……………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji (wysyłki nagród):  

Ulica ……………………………………………….…………………… Nr domu  …………  Nr mieszkania ………….. 

Kod pocztowy   ……………………………… Miejscowość ……………………………… 

          Potwierdzam, że zapoznałem się/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i zgadzam się 

z jego zapisami. 

 

 

 

Podpis osoby zgłaszającej 



 
 

 

  

Załącznik 3. Zgoda na przetwarzania danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na: 

 przetwarzanie moich danych osobowych ............................................................................. 
(*proszę o wskazanie zakresu danych) 

przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Targowej 1/3, 90-022 Łódź w 

celu realizacji Konkursu „Młodzi naukowcy i technicy ratują świat”. 

 

 

 

 

 

 

Podpis osoby zgłaszającej 

 


