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§ 1 

Założenia Konkursu 

Rolnictwo ekologiczne to bardzo ważny obszar, w którym produkcja żywności odbywa się 

przy poszanowaniu środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt. Logo produkcji 

ekologicznej to połączenie flagi europejskiej i liścia, który symbolizuje naturę. Ułatwia to 

konsumentom rozpoznanie produktów ekologicznych, które są certyfikowane  

i kontrolowane na każdym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji. 

Konkurs ma za zadanie zwiększenie zainteresowania społeczeństwa zarówno w kwestii 

żywności wysokiej jakości jak również troski o stan środowiska naturalnego i dobrostan 

zwierząt.  

 

§ 2 

Organizator i temat Konkursu 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 

Fotograficznym „Rolnictwo ekologiczne”. 

2. Organizatorem konkursu fotograficznego „Rolnictwo ekologiczne” zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), 01-207 

Warszawa, ul. Karolkowa 30, zwany dalej  „Organizatorem”. 

3. Temat Konkursu: „Rolnictwo ekologiczne”. 

4. Treść niniejszego Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości i będzie 

dostępna do czasu rozstrzygnięcia Konkursu: 

1) poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora: 

www.kowr.gov.pl, 

2) poprzez zamieszczenie na profilu www.facebook.com/polskasmakujepl, 

3) w siedzibie Organizatora. 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 

formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 888, z późn. zm.). 

 

 

§ 3 

Cel Konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Promowanie poprzez fotografię polskich ekologicznych produktów rolno-

żywnościowych, metod ich produkcji, a także bogactwa i różnorodności polskich 

produktów rolnych i żywnościowych, stosownie do zadań ustawowych KOWR 

wynikających z art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym 

Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481, z późn. zm.).  

2. Zachęcanie młodych ludzi do rozwijania umiejętności obserwacji i dostrzegania cech 

charakterystycznych dla żywności wytwarzanej metodami ekologicznymi.  

3. Kształtowanie i podnoszenie świadomości na temat certyfikatu „Produkcji 

ekologicznej UE". 

 

 

§ 4 

Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej, zwanej dalej „Pracą 

konkursową”, polegającej na zrobieniu jednej fotografii, zgodnej z zakresem 

tematycznym konkursu, tj. „Rolnictwo ekologiczne”. 

http://www.kowr.gov.pl/
http://www.facebook.com/polskasmakujepl
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2. Praca konkursowa prezentować powinna dowolny produkt żywnościowy w kontekście 

tematyki rolnictwa i produkcji ekologicznej. 

3. Praca konkursowa może prezentować różnorodne ujęcie tematu, tj. dowolny produkt 

rolno-spożywczy na różnych etapach produkcji, przetworzenia lub sprzedaży, może 

ukazywać np. pola uprawne, produkty nieprzetworzone, przetworzone, lokalne 

bazary i targowiska itp. 

4. Praca konkursowa może prezentować dowolny produkt rolno-spożywczy, posiadający 

certyfikat „Produkcji ekologicznej UE” tj. oznaczenie znajdujące się na stronie: 

https://www.polskasmakuje.pl/jakich-certyfikatow-szukac/). 

5. Praca konkursowa powinna odzwierciedlać własne unikatowe postrzeganie rolnictwa 

i produkcji ekologicznej.   

6. Praca konkursowa nie może promować konkretnych producentów (tj. nie może 

prezentować ich nazwy ani logotypu). 

7. Praca konkursowa nie może być fotomontażem powstałym w wyniku łączenia 

elementów pochodzących z różnych fotografii. 

 

 

§ 5 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby w wieku od 7 do 15 lat (zwane dalej 

„Uczestnikami”), które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych 

w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”). 

2. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest wyrażenie zgody rodzica/opiekuna 

prawnego Uczestnika na: udział dziecka w Konkursie na warunkach określonych w 

niniejszym Regulaminie, na przetwarzanie danych osobowych, na rozpowszechnianie 

przez Organizatora Pracy konkursowej za pośrednictwem dowolnego medium (w 

szczególności internet, druk) oraz na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora 

Konkursu autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej. 

3. Autorzy Prac konkursowych, spełniający wymagania określone w niniejszym 

Regulaminie stają się Uczestnikami Konkursu z chwilą przekazania Organizatorowi 

Pracy konkursowej wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym zawierającym 

niezbędne zgody i oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego, o których mowa w ust. 

2. 

4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną Pracę konkursową. 

5. Praca konkursowa powinna być przekazana w pliku zapisanym w formacie JPG, RAW, 

TIFF o objętości maksymalnie 40 MB i rozdzielczości Full HD. 

6. Praca konkursowa nie może naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w 

szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych. Praca konkursowa nie może zawierać materiałów chronionych 

prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.  

7. Nie będą przyjmowane: 

1) prace grupowe; 

2) prace przekazane po upływie terminu określonego w ust. 11; 

3) prace anonimowe 

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

9. Koszty wykonania Pracy konkursowej ponosi rodzic lub opiekun prawny Uczestnika. 

10. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie rodzin pracowników Organizatora. 

11. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie do 16 października 2022 r. Pracy 

konkursowej i Formularza Zgłoszeniowego w wersji elektronicznej, który dostępny 

https://www.polskasmakuje.pl/jakich-certyfikatow-szukac/
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jest na stronie www.kowr.gov.pl zawierającego niezbędne zgody i oświadczenia 

rodzica/opiekuna prawnego autora Pracy konkursowej, o których mowa w ust. 2. 

12. W Formularzu zgłoszeniowym należy podać: 

1) imię i nazwisko Uczestnika; 

2) adres e-mail; 

3) wiek Uczestnika; 

4) województwo, z którego pochodzi Uczestnik; 

5) tytuł zdjęcia; 

6) opis fotografii, tj. odpowiedź na pytanie czym jest dla Ciebie rolnictwo  

i produkcja ekologiczna? (opis powinien zawierać max. 350 znaków ze spacjami 

i powinien być spójny z przesłanym zdjęciem). 

13. Zgłoszone Prace konkursowe muszą być wynikiem indywidualnej twórczości 

Uczestników, którym w stosunku do Prac konkursowych przysługuje pełnia autorskich 

praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, 

w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony praw aktorskich, 

własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. 

 

 

§ 6 

Etapy Konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 

1) Pierwszy etap Konkursu zostanie przeprowadzony na poziomie wojewódzkim, 

w którym w każdym województwie powołana w imieniu Organizatora przez 

Dyrektora właściwego Oddziału Terenowego KOWR Komisja Konkursowa 

w oparciu o kryteria, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 wybierze minimalnie 3, 

a maksymalnie 6 najwyżej ocenionych Prac konkursowych, które zostaną 

zakwalifikowane do drugiego etapu, 

2) Drugi etap Konkursu zostanie przeprowadzony na poziomie ogólnopolskim, 

w którym Jury, powołane przez Dyrektora Generalnego KOWR wybierze w oparciu 

o kryteria, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 Laureatów Konkursu, tj. maksymalnie 

13 najlepiej ocenionych prac spośród Prac konkursowych zakwalifikowanych do 

drugiego etapu. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w sposób określony w § 9. 

 

 

§ 7 

Komisja Konkursowa/Jury 

1. Dyrektor właściwego OT KOWR, jest odpowiedzialny za organizację i 

przeprowadzenie I etapu Konkursu, w tym: 

1) powołuje i odwołuje Komisję Konkursową, która składa się co najmniej z 3 

osób; 

2) określa organizację oraz tryb pracy Komisji Konkursowej; 

3) sprawuje nadzór nad Komisją Konkursową w zakresie zgodności rozstrzygnięcia 

Konkursu z Regulaminem Konkursu; 

4) zatwierdza rozstrzygnięcie I etapu Konkursu, które jest ostateczne i nie 

przysługuje od niego odwołanie. 

2. Dyrektor Generalny KOWR jest odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie II 

Etapu Konkursu, w tym: 

1) powołuje i odwołuje Jury, które składa się co najmniej z 3 osób; 

2) określa organizację oraz tryb pracy Jury; 
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3) sprawuje nadzór nad Jury w zakresie zgodności rozstrzygnięcia Konkursu 

z Regulaminem Konkursu; 

4) zatwierdza rozstrzygnięcie II etapu Konkursu, które jest ostateczne i nie 

przysługuje od niego odwołanie. 

3. Członkowie Komisji Konkursowej/Jury, przed przystąpieniem do udziału w pracach 

Komisji konkursowej/Jury, składają pisemne oświadczenie o braku wystąpienia 

okoliczności prawnych lub faktycznych, które mogłyby budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do ich bezstronności. W przypadku ujawnienia się takich okoliczności 

w toku postępowania Członek Komisji Konkursowej/Jury zobowiązany jest do 

wyłączenia się z dalszego udziału w Komisji/Jury. 

4. Pracami Komisji Konkursowej/Jury kieruje Przewodniczący. Obrady Komisji 

Konkursowej/Jury są tajne i odbywają w obecności, co najmniej połowy składu. 

5. Komisja Konkursowa/Jury zapoznaje się z Pracami konkursowymi po ostatecznym 

terminie składania Prac konkursowych wskazanym w § 5 ust. 11 i dokonuje ich oceny 

do dnia 24 października 2022 r. 

6. Komisja Konkursowa/Jury jest niezależne w ocenie i wyborze najlepszych Prac 

konkursowych w oparciu o kryteria, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2. 

7. Komisja Konkursowa/Jury przygotowuje protokół, podpisany przez wszystkich 

członków, zawierający rozstrzygnięcie etapu Konkursu, w którym obraduje. 

8. Podpisany protokół z rozstrzygnięcia Konkursu Jury przedstawia Dyrektorowi 

Generalnemu KOWR, w celu jego ostatecznego zatwierdzenia.  

 

 

§ 8 

Kryteria oceny 

1. Do oceny zakwalifikowane zostaną Prace Konkursowe spełniające niżej wymienione 

warunki: 

1) praca zostanie zgłoszona w terminie i trybie określonym w § 5 ust. 11; 

2) praca spełnia wymagania określone w § 4, tj. będzie zgodna z tematem 

Konkursu; 

3) pracę złoży osoba uprawniona, określona w § 5 ust. 1. 

2. Ocena zgłoszonych Prac konkursowych dokonana będzie przez Komisję 

Konkursową/Jury z uwzględnieniem kryterium: 

1) zgodność z tematem Konkursu (max.40 pkt); 

2) kreatywne i pomysłowe przedstawienie tematyki Konkursu (max. 30 pkt); 

3) estetyka wykonania i wartość artystyczna (max.30 pkt). 

3. Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Nagrodzone zostaną Prace konkursowe, 

które otrzymają najwyższą liczbą punktów w drugim etapie konkursu. 

4. W przypadku uzyskania przez prace jednakowej oceny, ustalenie lokaty na każdym 

etapie konkursu odbędzie się w drodze głosowania członków Komisji 

Konkursowej/Jury poprzedzonego dyskusją. W razie równej liczby głosów – 

rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego. 

 

 

§ 9 

Ogłoszenie wyników i zasady nagradzania 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości odbędzie się 

do dnia 24 października 2022 r.  
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2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Organizatora www.kowr.gov.pl, profilu www.facebook.com/polskasmakuje.pl oraz 

w siedzibie Organizatora. 

3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o terminie, miejscu, 

sposobie i warunkach przekazania nagrody pocztą elektroniczną, na adres e-mail 

podany w Formularzu zgłoszeniowym. 

4. W przypadku podania w Formularzu zgłoszeniowym błędnego adresu e-mail, który 

uniemożliwi skontaktowanie się z Laureatem Konkursu, nagroda przepada. 

5. Warunkiem otrzymania nagrody jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna prawnego 

Laureata Konkursu oświadczenia na piśmie o przeniesieniu na Organizatora 

autorskich praw majątkowych do zwycięskiej pracy konkursowej. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia odbioru 

nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata. W przypadku, gdy dwukrotne 

dostarczenie nagrody okaże się bezskuteczne, Laureat traci prawo do nagrody. 

7. Nagrodami w Konkursie są: 

1) za zajęcie I miejsca – nagroda w wysokości 2 000 zł, 

2) za zajęcie II miejsca – nagroda w wysokości 1 500 zł, 

3) za zajęcie III miejsca – nagroda w wysokości 1 000 zł 

dodatkowo dopuszcza się przyznanie nagród w postaci aparatów Instax Square SQ 1 

dla Laureatów 10 wyróżnionych prac. 

8. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie 

udziela gwarancji jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać jej 

producentowi lub sprzedawcy. 

9. Laureatom Konkursu nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania 

nagrody na osoby trzecie. 

10. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1128, z późn. zm.) laureaci Konkursu są 

zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od nagrody, gdyż jednostkowa wartość 

nagród nie przekracza 2.000,00 zł. 

 

 

§ 10 

Prawa autorskie 

1. Rodzic/opiekun prawny w imieniu Laureata Konkursu, w zamian za nagrodę, przenosi 

na Organizatora własność egzemplarza Pracy konkursowej wyłonionej w ramach 

drugiego etapu Konkursu oraz majątkowe prawa autorskie do tej pracy, a także 

udziela Organizatorowi zezwoleń na wykonywanie praw zależnych do jej opracowań, 

w szczególności powstałych w wyniku obróbki komputerowej. 

2. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 1, obejmuje prawo Organizatora do 

nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z pracy konkursowej, w całości 

i we fragmentach, bez ograniczenia egzemplarzy oraz liczby wydań, na wszystkich 

znanych w dniu przeniesienia praw polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.), w tym: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej - wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
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2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Pracę 

konkursową - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej w sposób inny niż wcześniej 

wymieniony - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie, wykorzystanie w ramach webcastingu, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. 

3. Rodzic/opiekun prawny w imieniu Laureata konkursu  upoważnia Organizatora do 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Pracy 

konkursowej na wszystkich znanych w dniu przeniesienia praw polach eksploatacji 

określonych w ust. 2 pkt 1 - 3. 

4. Organizator ma prawo udzielać licencji i upoważniać osoby trzecie do korzystania 

z uzyskanych przez niego od Laureata zezwoleń. 

5. Rodzic/opiekun prawny w imieniu Laureata Konkursu zobowiązuje się do 

niewykonywania wobec Organizatora przysługujących mu osobistych praw autorskich 

oraz powierza Organizatorowi Konkursu wykonywanie takich praw do: 

1) dokonywania wszelkich zmian w Pracy konkursowej, w tym również do 

wykorzystywania jej w części lub w całości, łączenia z innymi utworami oraz 

nadzoru nad sposobem korzystania z niej; 

2) podejmowania decyzji o wykonywaniu prawa autorstwa Pracy konkursowej, tj. 

do podejmowania decyzji o oznaczeniu jej imieniem oraz nazwiskiem lub 

rozpowszechniania jej anonimowo; 

3) decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy konkursowej publiczności bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Rodzic/opiekun prawny w imieniu Laureata konkursu przenosi na Organizatora 

majątkowe prawa autorskie, o których mowa w ust. 2 oraz udziela zezwolenia na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do Pracy konkursowej z chwilą  doręczenia 

Organizatorowi pisemnego oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw 

majątkowych do zwycięskiej pracy konkursowej. 

7. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami 

z tytułu naruszenia ich praw, w tym majątkowych praw autorskich, praw własności 

przemysłowej lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z Pracy 

konkursowej, rodzic/opiekun prawny w imieniu Laureata zwolni Organizatora z 

odpowiedzialności w tym zakresie oraz pokryje koszty i uiści odszkodowanie związane 

z roszczeniami takich osób. 

8. Laureatowi za wykonanie oraz dostarczenie nagrodzonej pracy zgodnie 

z  Regulaminem, przeniesienie autorskich praw majątkowych, udzielenie zezwolenia 

na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Pracy konkursowej na 

wymienionych w ust. 2 wszystkich polach eksploatacji, za niewykonywanie wobec 

Organizatora przysługujących Laureatowi osobistych praw autorskich oraz za 

przeniesienie własności egzemplarza Pracy konkursowej - nie przysługuje prawo do 

wynagrodzenia, poza prawem do nagrody konkursowej. 

 

 

§ 11 

Zasady wykluczania i unieważnienia Konkursu 

1. Uczestnicy niespełniający warunków wymienionych w § 4 i § 5 niniejszego 

Regulaminu podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie. Do podjęcia decyzji 

o wykluczeniu Uczestnika uprawniona jest Komisja Konkursowa/Jury. 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w dowolnym czasie, 

w przypadku zaistnienia jednej z poniżej podanych przyczyn: 

1) nie złożono co najmniej pięciu Prac konkursowych; 

2) zgłoszone Prace konkursowe będą obarczone wadą, która nie pozwoli na  

wyłonienie Laureata zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

3. Organizatorowi przysługuje również uprawnienie do unieważnienia Konkursu 

w każdym czasie, bez podania przyczyny. 

 

 

§ 12 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania 

danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją Konkursu jest Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) 

przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez 

adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.  

2. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się 

skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem 

e-mail: iodo@kowr.qov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1. 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z organizacją Konkursu przetwarzane będą 

przez Organizatora na podstawie zgody na ich przetwarzanie. Organizator 

przetwarzać będzie pozyskane w związku z organizacją Konkursu dane osobowe 

w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu 

a także w przypadku Laureatów Konkursu w celach związanych z przyznaniem 

i odbiorem Nagród. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe Uczestników 

w celach promocyjno- informacyjnych związanych z organizacją Konkursu oraz 

dokumentacją realizacji powierzonych Organizatorowi na podstawie przepisów prawa 

zadań realizowanych w interesie publicznym w zakresie prowadzenia działań 

promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych 

i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych 

i żywnościowych w celu realizacji zadań Organizatora, o których mowa w art. 9 ust. 

2 pkt 16 ustawy z dnia z dnia 10 lutego 2017r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia 

Rolnictwa (Dz.U. 2020 r., poz. 481 z późn. zm.) a także w celu realizacji obowiązków 

dotyczących ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164). 

4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

równoznaczne z brakiem możliwości udziału w Konkursie. 

5. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora do czasu osiągnięcia celu, 

dla którego zostały pozyskane, przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym 

zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach 

powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Organizatora w zakresie archiwizacji 

dokumentów, który może zostać przedłużony o okres dochodzenia roszczeń 

przysługujących Organizatorowi i w stosunku do nich lub do czasu odwołania zgody 

na ich przetwarzanie. 

6. Pozyskane w związku z organizacją Konkursu dane osobowe mogą zostać 

udostępnione przez Organizatora innym odbiorcom, jeżeli obowiązek taki będzie 
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wynikać to z przepisów prawa. Pozyskane w związku z organizacją Konkursu dane 

osobowe mogą zostać udostępnione przez Organizatora także podmiotom 

przetwarzającym dane w imieniu Organizatora (podmioty przetwarzające), 

np. podmioty uczestniczące w organizacji Konkursu, podmioty świadczące usługi 

informatyczne, usługi niszczenia dokumentów. 

7. Zgodnie z RODO, osobom, których dane Organizator będą przetwarzać w ww. celach 

przysługuje: 

1) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

2) prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii; 

3) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych; 

4) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie 

danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne 

mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw; 

W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z ww.  uprawnień prosimy 

o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub 

pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1. 

8. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne 

z prawem przetwarzanie danych osobowych. 

9. Zgodnie z art. 21 RODO osobom, których dane Organizator będzie przetwarzać w ww. 

celach określonych w ust. 3 nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w Konkursie.  

11. W oparciu o podane dane osobowe Organizator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

12. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika 

i przewidzianą publikacją prac Laureatów Konkursu na portalu Facebook, dane 

osobowe Laureatów w postaci ich imienia i nazwiska mogą zostać przekazane do 

państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) 

w związku przechowywaniem danych osobowych na serwerach Facebook'a 

zlokalizowanych w państwach trzecich. W pozostałym zakresie KOWR nie przewiduje 

przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika będzie skutkowało 

wykluczeniem go z Konkursu. 

2. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia Konkursu, a ich 

interpretacja należy do Komisji Konkursowej/Jury. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z 

przyczyn od niego niezależnych 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia uszkodzone lub złożone po 

upływie określonego terminu. 
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5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych 

danych przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje pozbawieniem 

prawa do nagrody. 

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w 

Konkursie. 

7. Kwestie sporne związane z interpretacja Regulaminu lub kwestie nieuregulowane w 

Regulaminie rozstrzyga Organizator 

8. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 

postanowień Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie. 

9. Przesłanie pracy konkursowej w Ramach konkursu oznacza akceptację Regulaminu. 

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego i ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:  

 

Oświadczam, że: 

 

1) jako rodzic/opiekun prawny ww. dziecka wyrażam zgodę na jego udział w Konkursie 

fotograficznym „Rolnictwo ekologiczne”, 

2) zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Rolnictwo ekologiczne” i w 

pełni go akceptuję, 

3) świadomie i dobrowolnie, wyrażam zgodę  na przetwarzanie przez Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa danych osobowych w zakresie danych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, 

zgodnie z jego Regulaminem oraz w celu realizacji obowiązków dotyczących 

ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164); a w 

przypadku wyłonienia mojego dziecka jako Laureata Konkursu, wyrażam zgodę na 

przewarzanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wskazanego dodatkowo 

adresu korespondencyjnego w celu przesłania przyznanej nagrody i potwierdzenia 

jej odbioru, 

4) zgłoszona Praca konkursowa jest wynikiem indywidualnej twórczości mojego 

dziecka i przysługuje mi do niej pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od 

wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających 

z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej i ochrony danych 

osobowych, 

5) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora zgłoszonej Pracy 

konkursowej w dowolnej formie i bez ograniczeń czasowych, w celach promocyjno 

– informacyjnych oraz dokumentujących działalność Organizatora w zakresie 

wykonywania jego zadań realizowanych w interesie publicznym, w tym w 

szczególności w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych 

mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich 

produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych w celu 

realizacji zadań Organizatora, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 

10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2020 r. poz. 

481, z późn. zm.), 

6) w przypadku wyłonienia mojego dziecka jako Laureata Konkursu, wyrażam zgodę 

na rozpowszechnienie w treści publikacji dotyczących rozstrzygnięcia Konkursu 

przez Organizatora danych osobowych dziecka w zakresie imienia i nazwiska,  

7) w przypadku wyłonienia mojego dziecka jako Laureata Konkursu zobowiązuję się 

do przeniesienia majątkowych praw autorskich do nagrodzonej Pracy konkursowej, 

8) zapoznałam/em się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych przez Organizatora Konkursu zawartych w § 12 Regulaminu ww. 

Konkursu,  

9) zostałam/em poinformowana/y: 

a. o prawie do wycofania wyżej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, i wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

b. że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Organizator usunie dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody o ile nie 

wskaże innej podstawy prawnej na dalsze ich przetwarzanie, 

c. o konsekwencjach wycofania ww. zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

d. o możliwych sposobach wycofania ww. zgody. 


