
I. Regulamin Konkursu Plastycznego „Oficjalna Kartka Wielkanocna Radia 

Łódź” 

 

1. Regulamin określa zasady realizacji oraz udziału przez Uczestników w konkursie 

plastycznym pod nazwą „Oficjalna Kartka Wielkanocna Radia Łódź” (dalej: 

Konkurs), organizowanym przez spółkę działającą pod firmą: Polskie Radio - 

Regionalna Rozgłośnia w Łodzi „Radio Łódź” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (kod: 

90-146), przy ulicy Narutowicza 130, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000144209, NIP: 725-00-32-743; REGON: 470791055, 

kapitał zakładowy: 942.300,- zł, kapitał w całości opłacony (dalej: „Radio Łódź” lub 

„Radio”). 

2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu oficjalnej kartki wielkanocnej 

Organizatora konkursu, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół 

podstawowych, z terenu województwa łódzkiego, według następujących kategorii 

wiekowych: 

a) I kategoria – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej; 

b) II kategoria – uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej. 

4. Do udziału w konkursie uczniowie z jednej klasy szkoły podstawowej mogą zgłosić 

wyłącznie jedną pracę.   

5. Konkurs realizowany jest w celu kultywowania tradycji Świąt Wielkanocnych, 

rozwijanie wrażliwości artystycznej i twórczej dzieci i młodzieży, budowanie 

pozytywnych relacji wśród grupy uczniów przy wspólnej pracy nad projektem, 

doskonalenia umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami 

plastycznymi. 

6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Kartki powinny mieć format 

kwadratu o wymiarach 21 cm x 21 cm. Prace w innym formacie niż wskazany powyżej 

nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie. Na  odwrocie pracy winny zostać 

umieszczone dane dotyczące: klasy, pełnej nazwa szkoły wraz z adresem, nr telefonu 

kontaktowego nauczyciela/opiekuna grupy, a także danymi uczniów – autorów projektu 

kartki świątecznej. 

7. Do każdej zgłoszonej pracy należy dołączyć oświadczenia, podpisane przez 

przedstawicieli ustawowych osób niepełnoletnich oraz przez nauczycieli lub innych 

wyznaczonych przez szkołę opiekunów Uczestników, według wzorów, stanowiących 

załącznik do niniejszego regulaminu (załącznik nr 1 oraz nr 2). W wypadku niezałączenia 

takich oświadczeń, Radio nie będzie mogło wykorzystać przesłanych prac do celów 

określonych w niniejszym Regulaminie.   

8. Prace konkursowe należy dostarczyć w oryginale wraz z podpisanymi oświadczeniami, 

najpóźniej do 31 marca 2023 roku, do godziny 16:00, do siedziby Organizatora konkursu. 

Z chwilą udostępnienia Radiu pracy konkursowej, Radio nabywa własność przesłanych 

materiałów. 

9. W ramach konkursu prace podlegać będą ocenie według zgodności ich wykonania z 

regulaminem konkursu, przy uwzględnieniu kreatywności, oryginalności i estetyki ich 



wykonania. O wynikach konkursu Organizator poinformuje Uczestników poprzez 

zamieszczenie odpowiedniej informacji na antenie Radia, a także na stronie internetowej 

www.radiolodz.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.  

10. Zwycięski projekt kartki zostanie Oficjalną Kartką Wielkanocną Radia Łódź w 2024 r., 

a grupa jego autorów otrzyma nagrodę rzeczową – zestaw audio. Przyznane zostaną także 

dwa wyróżnienia.  

11. Przekazane prace zostaną wykorzystane przez Radio Łódź do ich publicznego 

prezentowana w radiu, telewizji, w sieci Internet, w tym w szczególności na stronach 

internetowych oraz na portalach społecznościowych Radia, przy czym Radio zastrzega 

sobie prawo do ich publicznego prezentowania w ww. sposób, w całości, w części, w tym 

w wybranych fragmentach, a także w dowolnym zestawieniu z innymi przesłanymi 

pracami. 

 

II. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest spółka działającą pod firmą: 

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi „Radio Łódź” Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Łodzi (kod: 90-146), przy ulicy Narutowicza 130, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144209, NIP: 725-00-32-743; REGON: 

470791055. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

kontaktować się mailowo, na adres e-mail: iod@radiolodz.pl; 

3. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781, t.j.) oraz zgodnie z 

rozporządzeniem 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) – dalej RODO. 

4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia realizacji przez 

Administratora Konkursu, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym w 

szczególności do przyjęcia zgłoszeń oraz do publicznej prezentacji przesłanych prac 

plastycznych, a także do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

5. Poprzez akceptację treści Regulaminu Uczestnicy, ich przedstawiciele ustawowi oraz 

inne osoby wskazane w zgłoszeniu, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

6. Wzięcie udziału w Konkursie wymagać będzie podania wyłącznie tych danych 

osobowych, które są niezbędne do przyjęcia zgłoszeń udziału w Konkursie oraz do 

publicznej prezentacji przesłanych prac, tj. danych osobowych obejmujących imię i 

nazwisko Uczestników konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, a także innych 

osób wskazanych w zgłoszeniu.  

7. Podanie danych osobowych, wskazanych z pkt 6 jest dobrowolne. Jeśli jednak z 

jakiegokolwiek powodów ww. dane nie zostaną podane, Uczestnik nie będzie mógł wziąć 

udziału w realizacji Konkursu organizowanego przez Radio.    

8. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:  

http://www.radiolodz.pl/


a) art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, warunkujący przetwarzanie danych osobowych 

od uzyskania od osoby, której dane dotyczą, zgody na ich przetwarzanie.  

b) art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych 

osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, a także do podjęcia na żądanie 

Uczestnika działań, przed zawarciem umowy. W ramach ww. podstawy, Administrator 

przetwarza dane osobowe Uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych, a także 

innych osób wskazanych w zgłoszeniu, w celu zapewnienia możliwości udziału 

Uczestników w Przedsięwzięciu, kontaktowania się z Uczestnikami oraz ich 

przedstawicielami ustawowymi, a także z innymi osobami wskazanymi w zgłoszeniu; 

c) art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych 

osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze. W ramach ww. podstawy przetwarzania, Administrator może wymagać 

od Uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych, a także innych osób wskazanych 

w zgłoszeniu,  podania innych, niż wskazane w pkt 6 danych osobowych, jeżeli wymagać 

tego będą przepisy prawa, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych; 

d) art. 6 ust. 1 lit. f) ww. rozporządzenia, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych 

osobowych, jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora. Ww. interesy administratora związane są z 

koniecznością podejmowania przez Administratora działań związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, wymagających zapewnienia realizacji Przedsięwzięć 

organizowanych przez Administratora.   

9. Odbiorcą danych osobowych Uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych, a także 

innych osób wskazanych w zgłoszeniu, będą osoby wyznaczone do kontaktów oraz inne 

osoby zatrudnione u Administratora, w zakresie swoich obowiązków służbowych, na 

podstawie nadanego im upoważnienia.  

10. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom wspierającym 

Administratora w świadczeniu usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 

podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.  

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

12. Czas przechowywania danych osobowych zależy od celu, w którym zostały zebrane oraz 

podstawy prawnej przetwarzania, tj.:  

a) gdy przetwarzanie dotyczy tych danych osobowych, których przetwarzanie wymaga 

zgody – do czasu cofnięcia tej zgody; 

b) gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy – dane 

osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie - 

przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń Administratora 

wobec Uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych a także innych osób 

wskazanych w zgłoszeniu, albo roszczeń ww. osób wobec Administratora, nie dłużej 

jednak niż przez 6 lat od daty wykonania umowy. Jeżeli przepisy szczególne przewidują 

dłuższy termin przedawnienia roszczeń niż wskazany powyżej, dane osobowe są 

przetwarzane przez Administratora do upływu terminu przedawnienia tych roszczeń; 

c) gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia przez 

Administratora obowiązków prawnych, w tym w szczególności obowiązków 

podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych – do momentu 

wypełnienia przez Administratora tych obowiązków; 



d) gdy przetwarzane danych osobowych jest niezbędne dla realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są do momentu gdy ustanie 

cel ich przetwarzania lub do momentu uwzględnienia uzasadnionego sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeżeli 

Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane 

dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

13. Uczestnicy oraz ich przedstawiciele ustawowi, a także inne osoby wskazane w 

zgłoszeniu, posiadają prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych; 

b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, na przetwarzanie których 

wymagana jest taka zgoda, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez 

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

przed jej cofnięciem; 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie 

danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez 

szczególną sytuację, w której znalazła się osoba, która wniosła sprzeciw. W przypadku 

uwzględnienia uzasadnionego sprzeciwu – dane nie będą dalej przetwarzane; 

d) żądania sprostowania danych osobowych, w tym również żądania uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych – gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne; 

e) żądania usunięcia danych osobowych – gdy: 

 nie będą one niezbędne do celów, dla których zostały pozyskane przez Administratora; 

 osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych (gdy zgoda taka jest 

wymagana do przetwarzania danych), cofnie taką zgodę; 

 dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem; 

 dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa; 

f) żądania ograniczenia przetwarzania danych: 

 gdy dane są nieprawidłowe osoba uprawniona może żądać ograniczenia przetwarzania 

danych na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości tych 

danych;  

 gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba uprawniona sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  

 gdy osoba uprawniona wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu 

ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne 

wobec podstawy sprzeciwu.  

 gdy dane osobowe nie są potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne osobie 

uprawnionej do obrony lub dochodzenia roszczeń;  

g) przenoszenia danych – osoba uprawniona ma prawo żądać przesłania danych osobowych 

przekazanych Administratorowi, innemu Administratorowi, zaś Administrator nie może 

czynić żadnych przeszkód w przekazywaniu takich danych. Prawo do przenoszenia 

danych obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów 

informatycznych. W razie zgłoszenia takiego żądania, Administrator ma obowiązek: 



 udostępnić osobie uprawnionej przekazane mu dane osobowe w powszechnie używanym 

formacie - tak, aby aplikacje komputerowe mogły łatwo zidentyfikować, rozpoznać i 

uzyskać określone dane,  

 przesłać te dane bezpośrednio innemu Administratorowi – jeśli to technicznie możliwe. 

14. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach konkursu, ma 

prawo wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych 

osobowych, do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(dawniej GIODO). 

 

III. Postanowienia Końcowe: 

 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 

mają przepisy obowiązującego prawa polskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


