
KONKURS NA WYŚCIG PO INTEGRACJĘ  

 

 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie. 

2. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ Wyścig po integrację” i jest zwany dalej: „Konkursem”. 

3. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody jest organ prowadzący Szkołę Policealną 

EDU-Scholaris w  Kwidzynie oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDU-Scholaris w 

Kwidzynie, tj. EDU-Consulting Anna Wiechowska, ul. Piłsudskiego 29, 82 - 500 Kwidzyn, zwany 

dalej „Organizatorem”. 

 

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

1. Konkurs trwa  do 15.01.2023 r. 

 

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie aktywni słuchacze Szkoły Policealnej EDU-Scholaris 

w Kwidzynie oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych EDU-Scholaris w Kwidzynie, które 

zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnik oświadcza, że: 

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; 

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury 

odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 

c. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w 

Konkursie 

d. wyraził zgodę na udostępnienie praw autorskich przesłanego filmu szkole. 
 

§ 4 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Uczestnik Konkursu musi dostarczyć do 15.01.2023 r. film promujący swoją grupę, kierunek lub 

szkolę na pendrive lub przesłać przez WhatApp na numer 668 610 998/ 606 342 197. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne 

wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 4. Ust. 1 Regulaminu. 

3. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem.  

https://www.facebook.com/eduscholaris/. 
 

§ 5  WYNIKI KONKURSU 

 

1. Zdjęcia zawierające wizerunek zwycięzcy konkursu zostaną zamieszczone na profilu 

internetowym zarządzanym przez organizatora. 

2. Zwycięzcy wyrażają zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie wizerunku w mediach 

społecznościowych oraz stronie internetowej Organizatora podpisując stosowny formularz. 

3. Zwycięzcy wyrażają zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie przesłanego filmu. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/eduscholaris/


§ 6  NAGRODY 

 

1. Zwycięzcy zajmując poszczególne miejsca otrzymują nagrodę dla całej swojej grupy: 

I miejsce – wyjście na kręgle 

II miejsce – wyjście na pizzę 

III miejsce – słodkie upominki 

2. Nagrodę należy odebrać osobiście w ustalonym terminie z Organizatorem. 

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani 

jakakolwiek inna nagroda. 
 

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na 

adres EDU-Consulting, ul. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn w terminie 3 dni od daty 

zakończenia Konkursu. 

2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz numer 

telefonu, jak i   dokładny opis i powód reklamacji. 

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

reklamacji. 

 

§ 8 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. 
 

§ 9  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest EDU-Consulting Anna Wiechowska,. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja oraz przeprowadzenie przez Administratora 

konkursu Wyścig po integrację. 

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

RODO - ROZPORZĄDZENIE 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celach innym niż te, w których dane 

osobowe zostały zebrane. 

Komu udostępniamy dane osobowe? 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 

oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

Jak długo przechowujemy dane? 



Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych, lub do czasu wycofania zgody. 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? 

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także, w przypadku wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO), prawo do przenoszenia danych, o ile szczegółowe przepisy prawa na to pozwalają. Ponadto 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00. 

Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – 

ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody 

należy złożyć w formie pisemnej u Administratora. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania 

swoich danych osobowych należy dokładnie  wskazać, których treści zmiany te mają dotyczyć. 

Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż 

wynikające z  przepisów prawa. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości 

przetwarzania m. in. wizerunku przez administratora od dnia złożenia wycofania, usunięciem 

wizerunku ze strony internetowej, wewnętrznych materiałów, profili internetowych.  

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie. Nie 

podanie danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości wzięcia udziału w ww. 

konkursie. 

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)? 

Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. Nie profilujemy Pani/Pana danych osobowych. 

Jak uzyskać dodatkowe informacje  o przetwarzania Pani/Pana danych osobowych? 

Adres email: rekrutacja@edu-scholaris.pl lub telefonicznie 606 342 197. 

Inspektor Ochrony Danych: e-mail: biuro@solved.com.pl 

 

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Udział osoby Polecającej oraz osoby Poleconej w konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym 

Regulaminem oraz akceptacją jego postanowień. 

2. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną pod adres: rekrutacja@edu-

scholaris.pl lub telefonicznie 606 342 197. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.12.2022 r. 

 

 

mailto:rekrutacja@edu-scholaris.pl
mailto:rekrutacja@edu-scholaris.pl

