REGULAMIN KONKURSU „Konkurs

Płachta Nagród - Quesek”

(dalej: „Regulamin”)

§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Konkurs

Płachta
Nagród - Quesek” odbywającego się w dniach od 22 sierpnia 2021 roku od godz. 00:00:00 do 30 września
2021 roku do godziny 23:59:59 (dalej: „Konkurs”) podczas 8 wydarzeń organizowanych pod nazwą Płachta
Nagród w 8 miastach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§2
Organizacja Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest NOFSZA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-755), ul. Szafarnia 11/F8,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000866894, o numerze identyfikacji
podatkowej NIP 5833410227 (dalej: „Organizator").
2. Wykonawcą technicznym zajmującym się techniczną obsługą Konkursu jest Klaudia Nakulska prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą IMPRESSIO Klaudia Nakulska na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej; adres: Gdańsk (80-344), ul. Gospody 5B/66 NIP 5833027853 REGON
281504783 (dalej: „Wykonawca”).
3. Konkurs organizowany jest przez Organizatora podczas 8 wydarzeń odbywających się pod nazwą Płachta
Nagród w 8 wybranych przez internautów za pomocą głosowania na kanałach społecznościowych influencera
Kacpra Qeska Misztala (dalej: „Qesek”) (w terminach: 22, 25, 27 sierpnia, 4 września i kolejne 4 we wrześniu
2021 roku) miastach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Wydarzenia”).
4. Celem Konkursu jest oddanie celnego strzału w jedno z pól płachty zawieszonej na bramce do piłki nożnej.
5. Płachta, o której mowa w ust. 4 powyżej, stanowi kawałek tkaniny lub innego materiału o wymiarach nie
większych od wymiarów bramki do piłki nożnej, zawieszona na tej bramce, posiadająca otwory o różnej średnicy,
nie mniejszej jednak, niż średnica piłki nożnej, które są oznaczone nazwami nagród do wygrania w Konkursie
(dalej: Płachta Nagród).
6. Konkurs odbywa się z wykorzystaniem formatu „Płachta Nagród”, którego twórcą i pomysłodawcą jest Kacper
Misztal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kacper Misztal KMQ STUDIO, na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: Rawa Mazowiecka (96-200), ul.
Tomaszowska 5, NIP 8351613815, REGON 385903933, występujący w roli prowadzącego Wydarzenia,
działający w związku z pełnieniem roli ambasadora marki PUMA.
7. Nagrodami w Konkursie są produkty marki PUMA.

§3
Zadanie Konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega podjęciu wyzwania Qeska polegającego na trafieniu piłką w poszczególne
otwory Płachty Nagród (dalej: „Zadanie”). Zadanie można wykonać podczas cyklu Wydarzeń.

2. Zadanie będzie wykonywane zgodnie z poniższymi zasadami:
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a) Kolejność, w jakiej strzelają uczestnicy określa Qesek,
b) Każdy uczestnik oddaje po dwa strzały na bramkę, na której zawieszona jest Płachta Nagród, c) Każdy
uczestnik po 2 (dwóch) swoich uderzeniach zbiera piłki i ustawia je dla kolejnej osoby, d) Jeden uczestnik
w przypadku dwóch celnych strzałów ma prawo do dwóch nagród.

§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie oraz niepełnoletnie, które otrzymały
zaproszenie od influencera Kacpra Misztala Qeska za pomocą jego kanałów w mediach społecznościowych do
udziału w Wydarzeniu i dokonały prawidłowego zgłoszenia do udziału w Konkursie zgodnie z ust. 7 poniżej
(dalej: „Uczestnicy" lub „Uczestnik"). Uczestnik małoletni po ukończeniu 13 roku życia, ale przed ukończeniem
18 roku życia, nieubezwłasnowolniony całkowicie musi posiadać zgodę pełnoletniej osoby fizycznej będącej
przedstawicielem ustawowym (rodzicem,
opiekunem, kuratorem) Uczestnika (dalej: „Opiekun” lub
„Opiekunowie”), natomiast w imieniu Uczestnika małoletniego poniżej 13 roku życia działa Opiekun.
2. Każdemu małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia musi towarzyszyć w trakcie Wydarzenia Opiekun
oraz wyrażać w jego imieniu zgody wymagane Regulaminem.
3. Nagrody przyznawane są wyłącznie Uczestnikom.
4. Uczestnikami nie mogą być zstępni oraz rodzeństwo pracowników: Organizatora oraz Wykonawcy
wchodzących w skład Komisji Konkursowej, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, jak
również zstępni oraz rodzeństwo osób pozostających w stałym pożyciu z pracownikami: Organizatora oraz
Wykonawcy wchodzących w skład Komisji Konkursowej, a także osoby pozostające z tymi osobami w stosunku
przysposobienia.
Opiekunami nie mogą być członkowie organów oraz pracownicy: Organizatora oraz Wykonawcy wchodzący w
skład Komisji Konkursowej, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w
stosunku przysposobienia, lub stałym pożyciu ani rodzice małżonków lub osób pozostających w stałym pożyciu.
Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i
osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
5. Zgłaszając Uczestnika do Konkursu:
a) jeżeli Uczestnik nie ukończył 13 roku życia, Opiekun potwierdza, będąc świadomy konsekwencji
prawnych złożenia nieprawdziwych oświadczeń, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej, że:
⎯ jest uprawniony do reprezentacji Uczestnika dla celów wszelkich czynności dotyczących Konkursu,
w tym w szczególności zgłoszenia go do Konkursu, jak również składania w jego imieniu
wszelkich oświadczeń związanych z Konkursem, w tym w szczególności udzielania zgód
określonych w Regulaminie, na podstawie pełnomocnictw lub zgód udzielonych mu do tego
przez upoważnione do tego osoby, w zależności od wieku oraz zakresu zdolności do czynności
prawnych Uczestnika - przedstawicieli ustawowych Uczestnika lub samego Uczestnika, lub z
równoczesną zgodą Uczestnika;
⎯ zapoznał się z Regulaminem, jak również zapoznał się z nim Uczestnik, a także, że akceptuje
postanowienia niniejszego Regulaminu w imieniu własnym, a także w imieniu Uczestnika jako
jego reprezentant;
b) jeżeli Uczestnik ukończył 13 rok życia, ale nie ukończył 18 roku życia i nie jest ubezwłasnowolniony
całkowicie, za zgodą Opiekuna Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także, że
akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu;
c) jeżeli Uczestnik jest pełnoletni - potwierdza i gwarantuje, że zapoznał się z Regulaminem, a także, że
akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Aby Uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie, konieczne jest dokonanie zgłoszenia jego udziału w Konkursie
(dalej: „Zgłoszenie”), które odbywa się poprzez stawienie się Uczestnika na Wydarzeniu oraz przekazanie niżej
wskazanych dokumentów:
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a) jeżeli Uczestnik nie ukończył 13 roku życia, jego Opiekun musi wypełnić i podpisać poniższe zgody
zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1:
⎯ Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w Konkursie („A1”) oraz
⎯

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystywanie
i
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas wydarzeń z cyklu Płachta
Nagród („A2”), oraz

⎯

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystywanie
i
rozpowszechnianie wizerunku Opiekuna utrwalonego podczas wydarzeń z cyklu Płachta
Nagród („A3”),

i przekazać przy wejściu na wydarzenie z cyklu Płachta Nagród upoważnionemu przedstawicielowi
Organizatora,
b) jeżeli Uczestnik ukończył 13 rok życia, ale nie ukończył 18 roku życia i nie jest ubezwłasnowolniony
całkowicie, musi wypełnić i podpisać poniższe zgody zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1:
⎯ Zgoda Uczestnika na udział w Konkursie za zgodą Opiekuna („B1”) oraz
⎯

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystywanie
i
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas wydarzeń z cyklu Płachta
Nagród za zgodą Opiekuna („B2”), oraz

⎯

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystywanie
i
rozpowszechnianie wizerunku Opiekuna utrwalonego podczas wydarzeń z cyklu Płachta
Nagród („A2”),

i przekazać przy wejściu na wydarzenie z cyklu Płachta Nagród upoważnionemu przedstawicielowi
Organizatora,
c) jeżeli Uczestnik jest pełnoletni, musi wypełnić i podpisać poniższe zgody zgodnie ze wzorem z
Załącznika nr 1:
⎯ Zgoda na udział w Konkursie („C1”) oraz
⎯

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas wydarzeń z cyklu Płachta
Nagród („C2”),

i przekazać przy wejściu na wydarzenie z cyklu Płachta Nagród upoważnionemu przedstawicielowi
Organizatora,
9. Każdy Uczestnik może dokonać Zgłoszenia do Konkursu wyłącznie jeden raz.
10. Brak dostarczenia Organizatorowi zgód, o których mowa w ust. 7 powyżej, pozbawia Uczestnika możliwości
uczestnictwa w Konkursie i otrzymania nagród.
11.Zgłoszenie musi zostać dokonane przed przystąpieniem do wykonania zadania konkursowego.
12.Z Konkursu będą wykluczeni Uczestnicy, którzy (lub których Opiekunowie), naruszają postanowienia
Regulaminu, a w szczególności:
a) Uczestnicy lub Opiekunowie prowadzą działania sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub
z dobrymi obyczajami, a w szczególności podczas uczestnictwa w cyklu eventów szerzą treści agresywne,
wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie, czy promujące agresję, treści sprzeczne z Regulaminem lub mogące
naruszać prawa osób trzecich lub prawa Organizatora lub Wykonawcy, w tym ich wizerunek lub renomę,
b) Uczestnicy lub Opiekunowie prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub
Wykonawcy, które godzą w ich wizerunek lub renomę,
c) dokonują Zgłoszenia w inny sposób niż wskazany w ust. 7 – 11 powyżej.
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§5
Komisja Konkursowa
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (w tym jego zgodnością z Regulaminem) czuwać będzie komisja
konkursowa złożona z 2 (dwóch) osób: influecera Kacpra Misztala Qeska oraz 1 (jednej) osoby wybranej przez
Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa").
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
a) zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim Uczestnikom, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia tj.
dokonanego stosownie do postanowień Regulaminu i spełniającym wszystkie kryteria opisane w Regulaminie, a
także nieuwzględnienie Zgłoszeń nieprawidłowych;
b) rozstrzygnięcie zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami
pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;
c) weryfikowanie prawa do nagród;
d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych na zasadach określonych w §8 Regulaminu.

§6
Zasady wyboru Laureatów oraz przyznawania Nagród
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody i obowiązują w każdej z 8 lokalizacji, w których będą
odbywać się Wydarzenia (dalej „Nagroda” lub „Nagrody"):

a) Jeśli uczestnik trafi w otwór "PUMA ULTRA" wygrywa meczowe buty piłkarskie Puma Ultra o wartości
900 zł (słownie: dziewięćset złotych)
b) Jeśli uczestnik trafi w otwór "PUMA FUTURE Z" wygrywa meczowe buty piłkarskie Puma Future Z o
wartości 900 zł (słownie: dziewięćset złotych)
c) Jeśli uczestnik trafi w "OTWÓRZ EXTRA PREZENT" wygrywa powiększony box z nagrodami Puma o
wartości do 650 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych)
d) Jeśli uczestnik trafi w "OTWÓRZ PREZENT" wygrywa standardowy box z nagrodami Puma o wartości do
400 zł (słownie: czterysta złotych)
Laureaci konkursu, którzy zdobędą Nagrody wskazane w §6 pkt 1, otrzymają dodatek pieniężny w wysokości po
11,11% wartości otrzymywanej Nagrody, który zostanie pobrany i przekazany przez Organizatora do właściwego
Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego na poczet zapłaty
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, o którym mowa w art.
30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 poz.
1387 z późn. zm.), o ile Nagroda nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26
lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Opiekunowie nie nabywają prawa do jakichkolwiek Nagród,
jak również nie partycypują w Nagrodach.
3. Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, którzy wzięli udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem tj. spełnili
wszystkie warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie oraz spełnili zadanie konkursowe
(dalej: „Laureat” lub ”Laureaci”). Przy ocenie kwalifikacji do Nagrody Komisja Konkursowa bierze pod uwagę
łącznie wszystkie następujące kryteria:
a) oddanie celnie przynajmniej jednego celnego strzału z dwóch regulaminowych prób w pole znajdujące się na
Płachcie Nagród oznaczone konkretnym boxem,
b) samodzielne oddanie strzału przez Uczestnika.
4. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu i Laureatów oraz przekazanie Nagród następuje każdorazowo w
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trakcie trwania Wydarzenia.
5. W przypadku, w którym:
a) którykolwiek z Laureatów nie spełni któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie, w tym informacje
lub dane podane dla celów Konkursu (w szczególności te, o których mowa § 4 Regulaminu), okażą się
niezgodne z prawdą lub też którykolwiek z Laureatów, Uczestnik lub jego Opiekun dopuścił się naruszenia
Regulaminu, lub
b) okaże się, że Zgłoszenie nie spełniało wymogów określonych w Regulaminie lub też naruszało w inny sposób
Regulamin to Uczestnik, którego dotyczyły ww. przypadki, tracą prawo do Nagrody.
6. Nierozdysponowana Nagroda pozostaje do dyspozycji Wykonawcy, w szczególności w sytuacji, gdy zgłosi się
mniejsza liczba Uczestników niż liczba Nagród lub też Komisja Konkursowa nie przyzna Nagród z uwagi na brak
spełnienia przez Zgłoszenia kryteriów opisanych w Regulaminie, umożliwiających przyznanie Nagród.
7. Przekazanie przez Laureatów prawa do Nagrody osobom trzecim lub jej wymiana na równowartość pieniężną
lub nagrodę innego rodzaju, nie są możliwe, za wyjątkiem następujących sytuacji:
a) w przypadku otrzymania Nagrody Laureat ma możliwość wymiany rozmiaru koszulki
wchodzącej w skład boxa z Nagrodą, jeśli dany rozmiar będzie dostępny na miejscu
Wydarzenia,
b) W przypadku zdobycia Nagrody w postaci butów podczas jednego z Wydarzeń Laureat ma
prawo wymienić je na inny rozmiar, jeśli będzie dostępny na miejscu Wydarzenia lub
odpowiedni rozmiar zostanie wysłany przesyłką na wskazany adres w okresie do 14 dni
roboczych licząc od dnia Wydarzenia.
8. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody. 9.
Laureaci Konkursu mogą zrezygnować z Nagród odmawiając ich przyjęcia.

§7
Wręczenie Nagród
1. Wręczenie Nagród nastąpi każdorazowo podczas Wydarzeń.
2. Za Laureata, który nie ma możliwości osobistego odbioru Nagrody w trakcie uroczystości wręczenia Nagród,
Nagrodę może odebrać jego Opiekun lub też zastępca Opiekuna na podstawie pisemnego upoważnienia od
Opiekuna, z uwzględnieniem zdania następnego. Opiekun udzielając upoważnienia swojemu zastępcy jest
zobowiązany poinformować go o postanowieniach zawartych w Regulaminie w tym szczególnie o § 9 oraz § 10
Regulaminu i uzyskać od niego stosowne upoważnienie i zgodę - dla celów skutecznego udzielenia zgody i
upoważnienia jako reprezentant zastępcy.
3. Bez uszczerbku dla ust. 2 powyżej i ust. 4 poniżej, nieodebranie Nagrody przez Laureata podczas
Wydarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. W takim
przypadku dana Nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
4. Zastrzega się, że w przypadku niemożliwości wręczenia Nagród, o których mowa w ust. 1 powyżej z przyczyn
niezależnych od Organizatora i Wykonawcy (jak np. pandemia, siła wyższa), Nagrody będą do odbioru w
miejscu wskazanym przez Organizatora. O sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym oraz nowej formie,
miejscu i terminie Wydarzeń, Uczestnicy lub Opiekunowie zostaną poinformowani
poprzez media
społecznościowe inluencera będącego twarzą projektu Kacpra Qeska Misztala.
§8
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane do 14 (czternastu) dni
roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu lub zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji (jeśli zdarzenie to
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miało miejsce już po ogłoszeniu wyników Konkursu), w formie pisemnej, listem poleconym na adres
Wykonawcy, z dopiskiem "Reklamacja – Konkurs Płachta Nagród w formie elektronicznej na adres e-mail
office@nofsza.pl
2. Reklamacje powinny zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą składającą reklamację,
opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie wraz z uzasadnieniem.
3. Komisja rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu i udziela na nie odpowiedzi w terminie
14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona w takiej samej formie, w jakiej
została zgłoszona reklamacja.
§9
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i Opiekunów w zakresie: a)
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem,
b) wypełnienia obowiązków prawnych wynikających w szczególności z prawa podatkowego,
jest Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk. 2.
Administratorem danych Uczestników Konkursu i Opiekunów w zakresie wykorzystania i rozpowszechniania
wizerunku Uczestników Konkursu i Opiekunów, na podstawie udzielonej przez Uczestnika lub Opiekuna zgody,
jest Kacper Misztal KMQ STUDIO, ul. Tomaszowska 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 835 161 38 15.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu i Opiekunów przez Administratorów w zakresie
wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej odbywa się zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), w tym z poszanowaniem
obowiązków informacyjnych.

§10
Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku utrwalonego w trakcie Wydarzeń
Każdy Uczestnik oraz Opiekun, w momencie dokonania Zgłoszenia (stosownie do postanowień § 4 ust. 7
Regulaminu), względnie zastępca Opiekuna wskazany w § 7 ust. 2 powyżej udziela influencerowi Kacprowi
Misztalowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Kacper Misztal KMQ STUDIO, na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: Rawa Mazowiecka (96-200), ul.
Tomaszowska 5, NIP 8351613815, REGON 385903933 zgody na nieodpłatne
wykorzystywanie i
rozpowszechnienie ich wizerunku (w formie zdjęć i filmów) utrwalonego w trakcie Wydarzeń, zgodnie z
odpowiednim wzorem znajdującym się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
§11
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.nofsza.pl
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Opiekunowie i Uczestnicy mogą uzyskać pod adresem e mail:
office@nofsza.pl Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania przez
Wykonawcę pytania.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z poszanowaniem praw
nabytych przez Uczestników oraz obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z
chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.nofsza.pl
5. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
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Załącznik nr 1
A1
Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w Konkursie
Płachta Nagród dotyczy Uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego niepełnoletniego dziecka / podopiecznego:
Imię i nazwisko:
………………………………………………………………………………………………..
Dane Opiekuna:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………..
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………..…….…...
Adres e-mail …………………………………………………………………………..
Numer telefonu kontaktowego: …………………………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, którego jestem
Opiekunem w niniejszym zgłoszeniu do Konkursu „Płachta Nagród” dla celów organizacji i przeprowadzenia w/w
Konkursu zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną RODO.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Płachta Nagród” i w imieniu swoim oraz
dziecka, którego jestem Opiekunem, akceptuję jego treść, a podane przeze mnie dane są prawdziwe.

……………………………………………………
Data i czytelny podpis Opiekuna

Klauzula informacyjna RODO:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz Opiekunów jest Nofsza spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk.
2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych służy następujący adres email: office@nofsza.pl Dane dot.
Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.nofsza.pl
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Opiekunów przetwarzane są w celu:
a. przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem,
b. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
c. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających w szczególności z prawa podatkowego,
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu oraz Opiekunów w celach
wskazanych w ust. 3 powyżej jest:
a. zgoda rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika oraz Opiekuna na przetwarzanie danych
osobowych w celu udziału w Konkursie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
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b. prawnie uzasadniony interes w celu realizacji zgłoszonych reklamacji oraz obsługi, dochodzenia
i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c. wypełnienie obowiązków prawnych w celu realizacji zobowiązań wynikających w szczególności z
przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Opiekunów mogą być ujawniane przez Administratora
podmiotom z nim współpracującym

(odbiorcom), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w

zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności Wykonawcy, a także podmiotom świadczącym
usługi księgowe, archiwizacyjne, pocztowe, kurierskie.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Opiekunów będą przetwarzane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia Konkursu oraz do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z udziału
w Konkursie. Dane osobowe Laureatów Konkursu oraz ich Opiekunów będą przechowywane przez
okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
7. Podanie przez Opiekunów danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia przez
Uczestników udziału w Konkursie. 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Opiekunom
przysługuje prawo do:
a. - dostępu do podanych danych osobowych,
b. - sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia
c. - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. - przeniesienia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie
odczytu

używanym formacie informatycznym nadającym się do

maszynowego. Przedstawiciel ustawowy może przesłać te

administratorowi

danych

lub

zażądać,

aby

dane innemu

Administrator przesłał dane do innego

administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie
możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych,
które są przetwarzane w związku z uczestniczeniem w Konkursie, - wniesienia sprzeciwu - w
przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie
uzasadnionego interesu;

sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na

adres poczty elektronicznej: office@nofsza.pl lub adres siedziby Administratora z dopiskiem
„Inspektor Ochrony Danych”.
e. - odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie.
Odwołanie zgody nie wpłynie na

zgodność przetwarzania danych Uczestników oraz

Opiekunów, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
9. Opiekunom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10.
Opiekun wyraża zgodę na wskazanie imion i nazwisk Laureatów Konkursu wraz z imionami i nazwiskami ich
Opiekunów na zasadach określonych w Regulaminie.
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B1
Zgoda Uczestnika na udział w Konkursie Płachta Nagród
dotyczy Uczestnika, który ukończył 13 rok życia, ale nie ukończył 18 roku życia i nie jest
ubezwłasnowolniony całkowicie
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie
Imię i nazwisko:
………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji:
……………………………………………………………..…….…...
Adres e-mail …………………………………………………………………………..
Numer telefonu kontaktowego: …………………………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do Konkursu „Płachta Nagród” dla celów
organizacji i przeprowadzenia w/w Konkursu zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną RODO.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Płachta Nagród” i akceptuję jego treść, a
podane przeze mnie dane są prawdziwe.

……………………………………………………
Data i czytelny podpis Uczestnika

Jako Opiekun niepełnoletniego Uczestnika, wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika w niniejszym zgłoszeniu do
Konkursu „Płachta Nagród” dla celów organizacji i przeprowadzenia w/w Konkursu zgodnie z poniższą klauzulą
informacyjną RODO, a także oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Płachta Nagród” i
akceptuję jego treść.

…………………………………………………… Data i czytelny podpis Opiekuna

Klauzula informacyjna RODO:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz Opiekunów jest Nofsza spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk
2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych służy następujący adres email: office@nofsza.pl Dane dot.
Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.nofsza.pl
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Opiekunów przetwarzane są w celu:
a. przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem,
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b. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
c. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających w szczególności z prawa podatkowego,
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu oraz Opiekunów w celach
wskazanych w ust. 3 powyżej jest:
a. zgoda rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika oraz Opiekuna na przetwarzanie danych
osobowych w celu udziału w Konkursie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b. prawnie uzasadniony interes w celu realizacji zgłoszonych reklamacji oraz obsługi, dochodzenia
i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c. wypełnienie obowiązków prawnych w celu realizacji zobowiązań wynikających w szczególności z
przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Opiekunów mogą być ujawniane przez Administratora
podmiotom z nim współpracującym

(odbiorcom), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w

zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności Wykonawcy, a także podmiotom świadczącym
usługi księgowe, archiwizacyjne, pocztowe, kurierskie.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Opiekunów będą przetwarzane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia Konkursu oraz do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z udziału
w Konkursie. Dane osobowe Laureatów Konkursu oraz ich Opiekunów będą przechowywane przez
okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
7. Podanie przez Uczestników Konkursu oraz Opiekunów danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom oraz Opiekunom
przysługuje prawo do: a. - dostępu do podanych danych osobowych,
b. - sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia
c. - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. - przeniesienia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie
odczytu

używanym formacie informatycznym nadającym się do

maszynowego. Przedstawiciel ustawowy może przesłać te

administratorowi

danych

lub

zażądać,

aby

dane innemu

Administrator przesłał dane do innego

administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie
możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych,
które są przetwarzane w związku z uczestniczeniem w Konkursie, - wniesienia sprzeciwu - w
przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie
uzasadnionego interesu;

sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na

adres poczty elektronicznej: office@nofsza.pl lub adres siedziby Administratora z dopiskiem
„Inspektor Ochrony Danych”.
e. - odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie.
Odwołanie zgody nie wpłynie na

zgodność przetwarzania danych Uczestników oraz

Opiekunów, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
9. Uczestnikom Konkursu oraz Opiekunom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Uczestnik Konkursu oraz Opiekun wyrażają zgodę na wskazanie imion i nazwisk Laureatów Konkursu
wraz z imionami i nazwiskami ich Opiekunów na zasadach określonych w Regulaminie.
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C1
Zgoda Uczestnika na udział w Konkursie Płachta Nagród
dotyczy Uczestnika, który ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony całkowicie
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie
Imię i nazwisko:
………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji:
……………………………………………………………..…….…...
Adres e-mail …………………………………………………………………………..
Numer telefonu kontaktowego: …………………………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do Konkursu „Płachta Nagród” dla celów
organizacji i przeprowadzenia w/w Konkursu zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną RODO.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Płachta Nagród” i akceptuję jego treść, a
podane przeze mnie dane są prawdziwe.

……………………………………………………
Data i czytelny podpis Uczestnika

Klauzula informacyjna RODO:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Nofsza spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk
2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych służy następujący adres email: office@nofsza.pl Dane dot.
Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.nofsza.pl
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu:
a. przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem,
b. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
c. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających w szczególności z prawa podatkowego,
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w celach wskazanych w ust.
3 powyżej jest: a. zgoda rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika oraz Opiekuna na przetwarzanie
danych osobowych w celu udziału w Konkursie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b. prawnie uzasadniony interes w celu realizacji zgłoszonych reklamacji oraz obsługi, dochodzenia
i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c. wypełnienie obowiązków prawnych w celu realizacji zobowiązań wynikających w szczególności z
przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim
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współpracującym (odbiorcom),

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony

danych osobowych, w szczególności Wykonawcy, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe,
archiwizacyjne, pocztowe, kurierskie.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
Konkursu oraz do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z udziału w Konkursie. Dane
osobowe Laureatów Konkursu będą przechowywane

przez okres 5 lat, licząc od końca roku

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
7. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie. 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom
Konkursu przysługuje prawo do:
a. - dostępu do podanych danych osobowych,
b. - sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia
c. - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. - przeniesienia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
odczytu maszynowego. Przedstawiciel ustawowy może przesłać te
dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego
administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie
możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych,
które są przetwarzane w związku z uczestniczeniem w Konkursie, - wniesienia sprzeciwu - w
przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie
uzasadnionego interesu;

sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na

adres poczty elektronicznej: office@nofsza.pl lub adres siedziby Administratora z dopiskiem
„Inspektor Ochrony Danych”.
e. - odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie.
Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania danych Uczestników, którego dokonano na
podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. 9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Uczestnik wyraża zgodę na wskazanie imion i nazwisk Laureata Konkursu na zasadach określonych w
Regulaminie.
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A2
OŚWIADCZENIE
rodzica / opiekuna prawnego dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i
rozpowszechnianie wizerunku dziecka / podopiecznego, utrwalonego podczas cyklu eventów
Płachta Nagród
dotyczy Uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia

Ja niżej podpisany/a ………………………………………..………………………………, zamieszkały/a w
…………………………………, przy ul. ………………………………………………….., legitymujący się dowodem
osobistym ………………………. oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i
rozpowszechnianie wizerunku dziecka/podopiecznego: ……………………………………………………………..,
utrwalonego na fotografiach / materiałach video podczas Wydarzeń z cyklu „Płachta Nagród” przez: Kacper
Misztal KMQ STUDIO, ul. Tomaszowska 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 835 161 38 15,(dalej: KMQ
STUDIO) oraz podmioty zależne.
Powyższa zgoda dotyczy wykorzystywania przez KMQ STUDIO oraz podmioty zależne wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego utrwalonego na fotografiach i materiałach video wykonanych dla celów działalności
promocyjnej, reklamowej, marketingowej i innej podobnej przez podmioty takie jak: Cracovia, R-Gol, Białołęcki
Ośrodek Kultury, Gedania Gdańsk, Dzielnica Białołęka, w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci
internetowej w takich materiałach jak w szczególności:
Kanały social media:
● Kanał YT: https://www.youtube.com/user/QesekXd
● IG: https://www.instagram.com/qesek/?hl=pl
● Fanpage: https://www.facebook.com/qesek
● TikTok: https://www.tiktok.com/@qesek_?
● R-gol IG: https://www.instagram.com/r_gol_football/
● FB: https://www.facebook.com/RGOL.FootballCenter
Powyższa zgoda jest bezterminowa i bez ograniczeń terytorialnych, bez konieczności każdorazowego
zatwierdzania wykorzystania wizerunku dziecka/podopiecznego, obejmuje także wykorzystywanie fragmentów
fotografii, zmniejszenia ich rozdzielczości i kompresji.
Jednocześnie oświadczam, że prawo do udzielania zezwoleń na rozpowszechnianie wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego nie jest ograniczone prawami osób trzecich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, którego jestem
Opiekunem zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną RODO.

……………………………………………………
Data i czytelny podpis Opiekuna

Klauzula informacyjna RODO:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz Opiekunów jest Kacper Misztal KMQ
STUDIO, ul. Tomaszowska 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 835 161 38 15.
2. - usunięty -
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3. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Opiekunów przetwarzane są w celu udokumentowania zgody
na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, utrwalonego podczas
Wydarzeń z cyklu Płachta Nagród (dalej “ZGODA”). 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
Uczestników Konkursu oraz Opiekunów w celach wskazanych w ust. 3 powyżej jest zgoda Opiekuna na
przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 5. Dane
Uczestników Konkursu oraz Opiekunów mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim
współpracującym (odbiorcom), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych
osobowych, w szczególności Wykonawcy, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe,
archiwizacyjne, pocztowe, kurierskie.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Opiekunów będą przetwarzane przez okres niezbędny do
udokumentowania ZGODY. 7. Podanie przez Opiekunów danych osobowych jest dobrowolne.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Opiekunom przysługuje prawo do:
a. - dostępu do podanych danych osobowych,
b. - sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia
c. - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. - przeniesienia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie
odczytu

używanym formacie informatycznym nadającym się do

maszynowego. Przedstawiciel ustawowy może przesłać te

administratorowi

danych

lub

zażądać,

aby

dane innemu

Administrator przesłał dane do innego

administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie
możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych,
które są przetwarzane w związku z uczestniczeniem w Konkursie, - wniesienia sprzeciwu - w
przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie
uzasadnionego interesu;

sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na

adres Administratora.
e. - odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie.
Odwołanie zgody nie wpłynie na

zgodność przetwarzania danych Uczestników oraz

Opiekunów, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
9. Opiekunom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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A3
OŚWIADCZENIE
Opiekuna dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie
wizerunku, utrwalonego podczas cyklu eventów Płachta Nagród
Ja niżej podpisany/a ………………………………………..………………………………, zamieszkały/a w
…………………………………, przy ul. ………………………………………………….., legitymujący się dowodem
osobistym ……………………….oświadczam, że wyrażam zgodę na
nieodpłatne wykorzystywanie i
rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach / materiałach video podczas Wydarzeń z
cyklu „Płachta Nagród” przez: Kacper Misztal KMQ STUDIO, ul. Tomaszowska 5, 96-200 Rawa Mazowiecka,
NIP: 835 161 38 15,(dalej: KMQ STUDIO) oraz podmioty zależne.
Powyższa zgoda dotyczy wykorzystywania przez KMQ STUDIO oraz podmioty zależne mojego wizerunku
utrwalonego na fotografiach i materiałach video wykonanych dla celów działalności promocyjnej, reklamowej,
marketingowej i innej podobnej przez podmioty takie jak: Cracovia, R-Gol, Białołęcki Ośrodek Kultury, Gedania
Gdańsk, Dzielnica Białołęka, w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci internetowej w takich
materiałach jak w szczególności:
Kanały social media:
● Kanał YT: https://www.youtube.com/user/QesekXd
● IG: https://www.instagram.com/qesek/?hl=pl
● Fanpage: https://www.facebook.com/qesek
● TikTok: https://www.tiktok.com/@qesek_?
● R-gol IG: https://www.instagram.com/r_gol_football/
● FB: https://www.facebook.com/RGOL.FootballCenter
Powyższa zgoda jest bezterminowa i bez ograniczeń terytorialnych, bez konieczności każdorazowego
zatwierdzania wykorzystania mojego wizerunku, obejmuje także wykorzystywanie fragmentów fotografii,
zmniejszenia ich rozdzielczości i kompresji.
Jednocześnie oświadczam, że prawo do udzielania zezwoleń na rozpowszechnianie mojego wizerunku nie jest
ograniczone prawami osób trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
poniższą klauzulą informacyjną RODO. ……………………………………………………
Data i czytelny podpis Opiekuna

Klauzula informacyjna RODO:
1. Administratorem danych osobowych Opiekunów jest Kacper Misztal KMQ STUDIO, ul. Tomaszowska 5,
96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 835 161 38 15.
2. - usunięty 3. Dane osobowe Opiekunów przetwarzane są w celu udokumentowania zgody na nieodpłatne
wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Opiekunów, utrwalonego podczas Wydarzeń z cyklu
Płachta Nagród (dalej “ZGODA”).
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Opiekunów w celach wskazanych w ust. 3 powyżej
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jest zgoda Opiekuna na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie (zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a RODO),
5. Dane osobowe Opiekunów mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym
(odbiorcom), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczególności Wykonawcy, a także podmiotom

świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne,

pocztowe, kurierskie.
6. Dane osobowe Opiekunów będą przetwarzane przez okres niezbędny do udokumentowania ZGODY.
7. Podanie przez Opiekunów danych osobowych jest dobrowolne.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Opiekunom przysługuje prawo do:
a. - dostępu do podanych danych osobowych,
b. - sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia
c. - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. - przeniesienia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie
odczytu

używanym formacie informatycznym nadającym się do

maszynowego. Przedstawiciel ustawowy może przesłać te

administratorowi

danych

lub

zażądać,

aby

dane innemu

Administrator przesłał dane do innego

administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie
możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych
przysługuje tylko co do tych danych, które są przetwarzane w związku z uczestniczeniem w
Konkursie, - wniesienia sprzeciwu

- w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane

osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze
względu na szczególną sytuację na adres Administratora.
e. - odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie.
Odwołanie zgody nie wpłynie na

zgodność przetwarzania danych Uczestników oraz

Opiekunów, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
9. Opiekunom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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B2
OŚWIADCZENIE
Uczestnika, który ukończył 13 rok życia, ale nie ukończył 18 roku życia i nie jest ubezwłasnowolniony
całkowicie, dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie
wizerunku, utrwalonego podczas cyklu eventów Płachta Nagród
Ja niżej podpisany/a ………………………………………..………………………………, zamieszkały/a w
…………………………………, przy ul. ………………………………………………….., legitymujący się dowodem
osobistym ……………………….oświadczam, że wyrażam zgodę na
nieodpłatne wykorzystywanie i
rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach / materiałach video podczas Wydarzeń z
cyklu „Płachta Nagród”: przez Kacper Misztal KMQ STUDIO, ul. Tomaszowska 5, 96-200 Rawa Mazowiecka,
NIP: 835 161 38 15,(dalej: KMQ STUDIO) oraz podmioty zależne.
Powyższa zgoda dotyczy wykorzystywania przez KMQ STUDIO oraz podmioty zależne mojego wizerunku
utrwalonego na fotografiach i materiałach video wykonanych dla celów działalności promocyjnej, reklamowej,
marketingowej i innej podobnej przez podmioty takie jak: Cracovia, R-Gol, Białołęcki Ośrodek Kultury, Gedania
Gdańsk, Dzielnica Białołęka, w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci internetowej w takich
materiałach jak w szczególności:
Kanały social media:
● Kanał YT: https://www.youtube.com/user/QesekXd
● IG: https://www.instagram.com/qesek/?hl=pl
● Fanpage: https://www.facebook.com/qesek
● TikTok: https://www.tiktok.com/@qesek_?
● R-gol IG: https://www.instagram.com/r_gol_football/
● FB: https://www.facebook.com/RGOL.FootballCenter
Powyższa zgoda jest bezterminowa i bez ograniczeń terytorialnych, bez konieczności każdorazowego
zatwierdzania wykorzystania mojego wizerunku, obejmuje także wykorzystywanie fragmentów fotografii,
zmniejszenia ich rozdzielczości i kompresji.
Jednocześnie oświadczam, że prawo do udzielania zezwoleń na rozpowszechnianie mojego wizerunku nie jest
ograniczone prawami osób trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
poniższą klauzulą informacyjną RODO. ……………………………………………………
Data i czytelny podpis Uczestnika

Jako Opiekun niepełnoletniego Uczestnika, wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnienie
wizerunku Uczestnika utrwalonego na fotografiach/materiałach wideo podczas Wydarzeń z cyklu „Płachta
Nagród” w zakresie wskazanym powyżej, a także na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych
osobowych Uczestnika zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną RODO.

……………………………………………………
Data i czytelny podpis Opiekuna
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Klauzula informacyjna RODO:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz Opiekunów jest Kacper Misztal KMQ
STUDIO, ul. Tomaszowska 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 835 161 38 15.
2. - usunięty 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Opiekunów przetwarzane są w celu udokumentowania zgody
na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, utrwalonego podczas
Wydarzeń z cyklu „Płachta Nagród” (dalej “ZGODA”).
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu oraz Opiekunów w celach
wskazanych w ust. 3 powyżej

jest zgoda Uczestnika oraz Opiekuna na przetwarzanie danych

osobowych w celu udziału w Konkursie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Opiekunów mogą być ujawniane przez Administratora
podmiotom z nim współpracującym

(odbiorcom), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w

zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności Wykonawcy, a także podmiotom świadczącym
usługi księgowe, archiwizacyjne, pocztowe, kurierskie.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Opiekunów będą przetwarzane przez okres niezbędny do
udokumentowania ZGODY. 7. Podanie przez Uczestników Konkursu oraz Opiekunów danych
osobowych jest dobrowolne.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych rodzicom / opiekunom prawnym Uczestników Konkursu
oraz Opiekunom przysługuje prawo do:
a. - dostępu do podanych danych osobowych,
b. - sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia
c. - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. - przeniesienia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie
odczytu

używanym formacie informatycznym nadającym się do

maszynowego. Przedstawiciel ustawowy może przesłać te

administratorowi

danych

lub

zażądać,

aby

dane innemu

Administrator przesłał dane do innego

administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie
możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych,
które są przetwarzane w związku z uczestniczeniem w Konkursie, - wniesienia sprzeciwu - w
przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie
uzasadnionego interesu;

sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na

adres Administratora.
e. - odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie.
Odwołanie zgody nie wpłynie na

zgodność przetwarzania danych Uczestników oraz

Opiekunów, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
9. Uczestnikom Konkursu oraz Opiekunom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
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C2
OŚWIADCZENIE
Uczestnika, który ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony całkowicie, dotyczące
wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku, utrwalonego
podczas cyklu eventów Płachta Nagród
Ja niżej podpisany/a ………………………………………..………………………………, zamieszkały/a w
…………………………………, przy ul. ………………………………………………….., legitymujący się dowodem
osobistym ……………………….oświadczam, że wyrażam zgodę na
nieodpłatne wykorzystywanie i
rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach / materiałach video podczas Wydarzeń z
cyklu „Płachta Nagród” przez: Kacper Misztal KMQ STUDIO, ul. Tomaszowska 5, 96-200 Rawa Mazowiecka,
NIP: 835 161 38 15,(dalej: KMQ STUDIO) oraz podmioty zależne.
Powyższa zgoda dotyczy wykorzystywania przez KMQ STUDIO oraz podmioty zależne mojego wizerunku
utrwalonego na fotografiach i materiałach video wykonanych dla celów działalności promocyjnej, reklamowej,
marketingowej i innej podobnej przez podmioty takie jak: Cracovia, R-Gol, Białołęcki Ośrodek Kultury, Gedania
Gdańsk, Dzielnica Białołęka, w materiałach przekazywanych za pośrednictwem sieci internetowej w takich
materiałach jak w szczególności:
Kanały social media:
● Kanał YT: https://www.youtube.com/user/QesekXd
● IG: https://www.instagram.com/qesek/?hl=pl
● Fanpage: https://www.facebook.com/qesek
● TikTok: https://www.tiktok.com/@qesek_?
● R-gol IG: https://www.instagram.com/r_gol_football/
● FB: https://www.facebook.com/RGOL.FootballCenter
Powyższa zgoda jest bezterminowa i bez ograniczeń terytorialnych, bez konieczności każdorazowego
zatwierdzania wykorzystania mojego wizerunku, obejmuje także wykorzystywanie fragmentów fotografii,
zmniejszenia ich rozdzielczości i kompresji.
Jednocześnie oświadczam, że prawo do udzielania zezwoleń na rozpowszechnianie mojego wizerunku nie jest
ograniczone prawami osób trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
poniższą klauzulą informacyjną RODO. ……………………………………………………
Data i czytelny podpis Opiekuna

Klauzula informacyjna RODO:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Kacper Misztal KMQ STUDIO, ul. Tomaszowska 5,
96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 835 161 38 15.
2. - usunięty 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu udokumentowania zgody na nieodpłatne
wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, utrwalonego podczas Wydarzeń z cyklu
Płachta Nagród (dalej “ZGODA”).
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4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach wskazanych w ust. 3 powyżej
jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie (zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. a RODO),
5.

Dane

osobowe Uczestników mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim

współpracującym (odbiorcom), zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony

danych osobowych, w szczególności Wykonawcy, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe,
archiwizacyjne, pocztowe, kurierskie.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do udokumentowania ZGODY.
7. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom przysługuje prawo do:
a. - dostępu do podanych danych osobowych,
b. - sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia
c. - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. - przeniesienia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie
odczytu

używanym formacie informatycznym nadającym się do

maszynowego. Przedstawiciel ustawowy może przesłać te

administratorowi

danych

lub

zażądać,

aby

dane innemu

Administrator przesłał dane do innego

administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie
możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych
przysługuje tylko co do tych danych, które są przetwarzane w związku z uczestniczeniem w
Konkursie, - wniesienia sprzeciwu

- w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane

osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze
względu na szczególną sytuację na adres Administratora.
e. - odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie.
Odwołanie zgody nie wpłynie na

zgodność przetwarzania danych Uczestników oraz

Opiekunów, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
9. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
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