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Regulamin Konkursu plastycznego pt. „UNILudek” 

I. Definicje 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie 
rozumieć: 

1.1. Stowarzyszenie UNICEF Polska, Organizator – Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy 
Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, z siedzibą w Warszawie (02-729), 
przy ul. Rolnej 175 D, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000107957, NIP: 527-23-76-153, Regon 
015155202. 

1.2. Serwis – jest to grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron 
internetowych, znajdujących się pod adresem www.unicef.pl,  za pośrednictwem których 
każdy użytkownik może dokonać rejestracji w Serwisie – zgodnie z obowiązującymi w Serwisie 
zasadami i wymogami, określonymi w Regulaminie Serwisu – i tym samym mieć m.in. 
możliwość udziału w Programie „Podróże z Uniludkiem”, którego częścią jest także Konkurs. 
Serwisy internetowe, poza treścią statyczną, często mają sekcję wiadomości oraz oferują 
możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści 
do indywidualnych upodobań. W serwisie mogą występować obiekty interaktywne, na 
przykład formularze, aplikacje. Serwisy Stowarzyszenia UNICEF Polska są poświęcone tematyce 
humanitarnej mającej na celu niesienie pomocy na rzecz dzieci. 

1.3. Program – program „Podróże z Uniludkiem”, organizowany przez Stowarzyszenie UNICEF 
Polska, mający na celu przybliżenie dzieciom w Polsce ciekawych miejsc i obyczajów 
społeczności na świecie, którego częścią jest także Konkurs. W celu zgłoszenia się do Programu 
należy wypełnić formularz rejestracyjny / zgodę opiekuna prawnego dostępny w Serwisie. 

1.4. Regulamin Serwisu – regulamin opisanego w punkcie 1.2. powyżej Serwisu, znajdujący się pod 
adresem https://unicef.pl/regulaminy  

1.5. Regulamin Konkursu – regulamin konkursu plastycznego pod tytułem „UNILudek”, który 
określa szczegółowo warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie. W kwestiach 
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu zastosowanie mają postanowienia 
Regulaminu Serwisu oraz informacje zamieszczone przez Organizatora w ogłoszeniach o 
Konkursie. 

1.6. Konkurs – konkurs plastyczny pod tytułem „UNILudek”, organizowany w terminie od 1 
kwietnia do 25 kwietnia 2021 roku przez Stowarzyszenie UNICEF Polska w ramach Programu – 
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu. 

1.7. Uczestnik Konkursu  - każda niepełnoletnia (w wieku od 6 lat do 10 lat – w/w wiek liczony jest 
dla dat przypadających w dniu rozpoczęcia Konkursu) osoba fizyczna, która zgodnie z 
Regulaminem Konkursu i obowiązującymi przepisami prawa bierze udział w Konkursie, zgodnie 
z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu. 

1.8. Opiekun prawny – osoba pełnoletnia, będąca formalnym opiekunem prawnym dziecka, 
biorącego udział w Konkursie jako Uczestnik Konkursu, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, dokonująca zgłoszenia udziału w Programie , w tym udziału Uczestnika 
Konkursu w Konkursie w imieniu Uczestnika Konkursu. 

1.9. Cel Konkursu – celem Konkursu jest wyłonienie Zwycięzców Konkursu - autorów zwycięskich 
prac przedstawiających projekt postaci fikcyjnej, zwanej dalej UNILudkiem, przez Komisję 

http://www.unicef.pl/
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konkursową Stowarzyszenia UNICEF Polska. Przy czym Organizatorowi przysługuje prawo (ale 
nie obowiązek), korzystania z przesłanych przez Uczestników Konkursu prac konkursowych, na 
zasadach określonych niniejszym Regulaminem Konkursu (w szczególności w rozdziale VI 
niniejszego Regulaminu).  

1.10. Komisja - Komisja konkursowa Stowarzyszenia UNICEF Polska, będąca trzyosobową 
reprezentacją pracowników Stowarzyszenia UNICEF Polska,  która w jego imieniu, zgodnie z 
ustalonymi w niniejszym Regulaminie Konkursu i określonymi w rozdziale II poniżej 
Postanowieniach ogólnych zasadami, wybiera i nagradza - na podstawie ustalonych kryteriów - 
zwycięzców Konkursu, rekrutujących się spośród autorów Prac konkursowych zgłoszonych do 
Konkursu (Uczestników Konkursu).  

1.11. Prace konkursowe – utwory, zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 poz. 880 z późniejszymi zmianami), to 
jest prace plastyczne  wykonane jedną ze wskazanych technik: rysunek, malarstwo, kolaż, 
ulepienie z gliny, modeliny lub masy solnej, uszycie z tkanin, techniki, a także wykonane w 
innej wybranej technice plastycznej, a także te nie będące utworami w rozumieniu w/w ustawy 
– przekazane Organizatorowi w celu wzięcia udziału w Konkursie (w tym w formie przesłanych 
zdjęć – sfotografowanych prac konkursowych) - w związku z realizacją postanowień niniejszego 
Regulaminu Konkursu. 

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny, a Organizator nie pobiera 
żadnych opłat za udział w Konkursie.  

2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Konkurs organizowany jest w terminie od 1 kwietnia do 25 kwietnia 2021 roku, przy czym 
termin przekazania Prac konkursowych Organizatorowi upływa 25 kwietnia 2021 r o godz. 24:00 
(liczy się data dostarczenia Pracy konkursowej do Organizatora, w sposób wskazany w rozdziale 
IV poniżej). 

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 2019 r. poz. 
847). 
 

III. Uczestnictwo w Konkursie 

 

1. Do Konkursu mogą przystąpić dzieci w wieku od lat 6 do 10. Zgłoszenia Prac konkursowych mogą 
dokonać wyłącznie Opiekunowie prawni, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 
którzy uprzednio dokonali prawidłowej rejestracji do Programu. 

2.  Uczestnikiem Konkursu może być każda niepełnoletnia (w wieku od 6 lat do 10 lat – w/w wiek 
liczony jest dla dat przypadających w dniu rozpoczęcia Konkursu) osoba fizyczna, która zgodnie z 
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Regulaminem Konkursu i obowiązującymi przepisami prawa bierze udział w Konkursie, zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu Konkursu. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora (przez pracowników rozumie się 
również osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło 
lub innej) ani osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy zlecenia lub umowy 
o dzieło, jak również ich dzieci. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Opiekuna prawnego 
Uczestnika Konkursu, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu, jak również potwierdza, iż 
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają Uczestnika Konkursu do jego udziału w Konkursie. 

5. Uczestnictwo w Konkursie oraz udostępnienie przez Opiekuna prawnego swoich oraz 
Uczestnika Konkursu danych osobowych są całkowicie dobrowolne oraz nieodpłatne. 

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do 
żądania wydania nagrody, o której mowa w rozdziale V niniejszego Regulaminu, nie można 
przenosić na inne osoby. 

 

IV. Przebieg Konkursu i warunki udziału w Konkursie 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, a tym samym uzyskać możliwość ubiegania się o nagrodę, 
Opiekun prawny Uczestnika Konkursu, który dokonał prawidłowej rejestracji w Programie, w 
terminie do dnia 25 kwietnia 2021 r do godz. 24:00 powinien przesłać Organizatorowi Pracę 
konkursową Uczestnika Konkursu w sposób wskazany w pkt. 2 poniżej. Zgłaszając pracę do 
Konkursu, Opiekun prawny Uczestnika Konkursu musi ponadto wydrukować zgodę stanowiącą 
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkursu, wypełnić, podpisać ją i dołączyć do Pracy 
konkursowej wysłanej pocztą lub jako skan w przypadku wysłania zdjęć Pracy konkursowej. W 
dokumencie tym Opiekun prawny w szczególności wyraża zgodę na udział Uczestnika Konkursu 
w Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem Konkursu, przetwarzanie 
swoich oraz Uczestnika Konkursu danych osobowych, zgodę na rozpowszechnianie Pracy 
konkursowej, a także zgody na wykorzystywanie Pracy konkursowej Uczestnika Konkursu w 
zakresie określonym niniejszym Regulaminem Konkursu, w tym na stronie Serwisu 
www.unicef.pl, oraz na publikację imion i nazwiska Uczestnika Konkursu, którego Praca 
konkursowa została nagrodzona. 

2. Prace konkursowe należy przysyłać na adres: Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy 
Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa, 
obowiązkowo dopisując na opakowaniu przesyłki następujący tytuł: „Konkurs plastyczny”. 
Ponadto, dopuszczalne jest wykonanie fotografii stworzonej Pracy konkursowej i wysłanie 
fotografii drogą elektroniczną na adres e-mail: ponadczasowi@unicef.pl albo pocztą lub 
kurierem  na w/w adres Stowarzyszenia UNICEF Polska. W takim przypadku przesyłana do 
Organizatora fotografia Pracy konkursowej powinna być odpowiednio wysokiej jakości,   tzn. 
praca ma być widoczna; jeśli nie jest rysunkiem, zdjęcia powinny ją pokazywać z kilku stron. 

3. Każda z Prac konkursowych musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem Uczestnika Konkursu, 
jego rokiem urodzenia, numerem telefonu i adresem e-mail Opiekuna prawnego. Dane będą 
wykorzystane w szczególności do identyfikacji Uczestnika Konkursu i Opiekuna prawnego oraz 
wyboru laureatów Konkursu, a w przypadku wygranej w Konkursie – powiadomienia przez 
Stowarzyszenie UNICEF Polska, o zdobyciu pierwszego miejsca  w danej grupie wiekowej i w 

https://unicef.pl/content/download/47580/file/Za%C5%82%C4%85cznik%20do%20Regulaminu%20Konkursu%20Plastycznego.pdf
http://www.unicef.pl/
mailto:ponadczasowi@unicef.pl
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celu ustalenia sposobu odebrania przyznanej nagrody dla zwycięzców Konkursu, opublikowania 
listy zwycięzców Konkursu oraz w pozostałych celach wskazanych w rozdziale VII poniżej.  

4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną Pracę konkursową do udziału w Konkursie. 

5. Zadaniem w Konkursie jest wykonanie własnoręcznie przez Uczestnika Konkursu Pracy 
konkursowej – pracy plastycznej jedną ze wskazanych technik: rysunek, malarstwo, kolaż, 
ulepienie z gliny, modeliny lub masy solnej, uszycie z tkanin, techniki mieszane a także 
wykonane w innej wybranej technice plastycznej. Prace nie mogą  być nacechowane brakiem 
tolerancji dla innych, obrażać uczuć religijnych czy też uczuć związanych z poczuciem tożsamości 
narodowej oraz naruszać powszechnie przyjętych norm społecznych. 

6. Praca konkursowa musi być wykonana własnoręcznie przez Uczestnika Konkursu, bez pomocy 
innych osób, w tym osób dorosłych, aby każdy Uczestnik Konkursu miał równe szanse. 

7. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w 
Konkursie. 

8. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego Uczestnika z 
udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego 
powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem. 

 

V. Zasady wyłaniania Zwycięzców i nagrody w Konkursie 

 

1.  W konkursie łącznie nagrodzone zostaną 3 Prace konkursowe. 

2. Trzyosobowa Komisja oceni Prace konkursowe nadesłane do udziału w Konkursie i wyłoni jego 
zwycięzców, których Prace konkursowe Komisja uzna za najciekawsze biorąc pod uwagę w 
szczególności: oryginalność, kreatywność, staranność wykonania, wyjątkowość, poprawność 
merytoryczną, ich walory artystyczne. Organizator zastrzega sobie przy tym prawo do wyboru 
większej ilości laureatów (w tym w kilku turach) – o ile uzna, że ich prace również spełniają w/w 
kryteria i tym samym zasługują na nagrodzenie. 

3. Nagrodą w Konkursie dla Uczestników Konkursu będących autorami zwycięskich prac będzie 
książka. 

4. Dodatkowo Organizator przyzna każdemu nagrodzonemu Uczestnikowi Konkursu nagrodę 
pieniężną niepodlegającą wypłacie, która przeznaczona zostanie na zapłatę przez Organizatora 
zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej została zaokrąglona do 
pełnego złotego. Nagroda podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych.  

5. Od łącznej wartości nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej w pkt. 4 powyżej, 
Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku zostanie odprowadzona 
przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego. Przed wysłaniem nagrody 
zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w Konkursie zostanie pobrany z kwoty 
dodatkowej nagrody pieniężnej przez Organizatora.  
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6. Termin ogłoszenia wyników Konkursu: do 7 maja 2021 r. 

7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Serwisu, pod adresem 
www.unicef.pl/uniludek. Uczestnicy Konkursu, których  prace zostaną uznane przez Komisję za 
najlepsze (po jednej w każdej grupie wiekowej), zostaną powiadomieni o tym fakcie, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) – na adres e-mail podany w formularzu 
zgłoszeniowym do Programu.  

8. Organizator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo (na numer telefoniczny/adres mailowy 
podany w formularzu zgłoszeniowym do Programu) z Opiekunem prawnym Uczestnika 
Konkursu, wytypowanym do zdobycia nagrody w terminie do 7 (słownie: siedem) dni od dnia 
ogłoszenia wyników Konkursu. Opiekun prawny Uczestnika Konkursu, w terminie do 7 (słownie: 
siedem) dni od otrzymania w/w wiadomości od Organizatora Konkursu powinien przekazać 
Organizatorowi w celu dostarczenia nagrody, a także odprowadzenia podatku, następujące 
dane: adres korespondencyjny, numer PESEL Uczestnika Konkursu. 

9. W przypadku nieprzekazania Organizatorowi informacji, o których mowa w pkt. 8 powyżej w 
terminie  w nim określonym, lub braku możliwości skontaktowania się z danym Opiekunem 
prawnym Uczestnika Konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnik Konkursu 
traci prawo do nagrody. Organizator w to miejsce może wybrać innego laureata Konkursu lub 
zakończyć Konkurs bez wyłonienia innego zwycięzcy. 

10. Nagrody zostaną wydane osobom do tego upoważnionym, wyłącznie na zasadach określonych 
Regulaminem Konkursu, bez możliwości zamiany na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną. 
Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę. 

11. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem poczty kurierskiej na koszt Organizatora na adres 
wskazany przez Opiekuna prawnego Uczestnika konkursu, zgodnie z pkt. 9 powyżej, w terminie 
14 (słownie: czternastu) dni od dnia  przekazania w/w adresu. 

12. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym 
paragrafie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 
wysłania przez Organizatora, zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu a jego prawo do 
otrzymania nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika Konkursu w 
przypadku gdy Uczestnik Konkursu bierze udział w Konkursie w sposób sprzeczny z 
obowiązującymi przepisami prawa i/lub naruszenia przez niego postanowień niniejszgo 
Regulaminu Konkursu i/lub Regulaminu Serwisu. 

 

VI. Prawa autorskie  

 

1. Praca konkursowa, oraz wszelkie inne materiały stworzone lub przesłane przez 
Uczestnika/Opiekuna prawnego w związku z udziałem w Konkursie (w tym fotografie 
dokumentujące stworzoną Pracę konkursową Uczestnika Konkursu przesłane Organizatorowi) 
mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 
lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) (dalej Utwór). 

2. Przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu/Opiekuna prawnego Utworu w ramach 
zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Opiekuna prawnego 
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oświadczenia, że Uczestnikowi Konkursu przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie 
do Utworu, który jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym 
charakterze i jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich, w 
szczególności nie narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich oraz 
zasad współżycia społecznego. 

3. Przesłanie Organizatorowi Utworu w ramach zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne także z 
oświadczeniem Opiekuna prawnego, że Utwór wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich, a 
także, że Opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń osób 
trzecich, wynikających lub związanych z przesłaniem Organizatorowi Utworu w ramach 
zgłoszenia do Konkursu. 

4. Opiekun prawny oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, 
czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych 
fragmentach z Pracy konkursowej/Utworu przez Organizatora jak również przez podmioty 
wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności 
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie 
dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na 
których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo 
egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 
a) lub b) niniejszego paragrafu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 
publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych 
naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w 
sieci internetowej, na plakatach, w tym wykorzystywania w Serwisie Organizatora oraz w celach 
reklamowych i promocyjnych Organizatora, w tym w ramach mailingów wysyłanych przez 
Organizatora do osób trzecich.  

5. Opiekun prawny zezwala Organizatorowi na wykonywanie autorskich praw zależnych do 
Utworu, w tym wyraża zgodę, aby Praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była 
wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora 
wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, 
poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, 
skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, 
ortograficznych i językowych, itp. 

6. W razie wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko 
Organizatorowi, związanymi z naruszeniem praw osób trzecich przez Uczestnika/Opiekuna 
prawnego i/lub z wykorzystywaniem Utworu zgodnie z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu Konkursu, Opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu oraz 
przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia oraz naprawi poniesioną przez 
Organizatora szkodę, w szczególności wypłaci należne odszkodowanie/zadośćuczynienie, w tym 
poniesione przez Organizatora koszty sądowe oraz inne koszty prawne. W razie wystąpienia z 
takimi roszczeniami przeciwko Organizatorowi w procesie cywilnym, Opiekun prawny 
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zobowiązuje się przystąpić na żądanie Organizatora do toczącego się postępowania, a w razie 
wyrażenia na to zgody przez powoda, wstąpić za zgodą stron do toczącego się postępowania w 
miejsce Organizatora, w celu zwolnienia go od udziału w sprawie. 

 

VII. Ochrona danych osobowych 

 

1. Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem 
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 („RODO”). 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy 
Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Rolnej 175 D, 02-729 Warszawa, NIP: 527-23-76-153, REGON: 015155202, KRS:  0000107957. 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym mogą Państwo 
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych 
pocztą elektroniczną poprzez adres e - mail: iod@unicef.pl lub pod naszym adresem pocztowym 
wskazanym powyżej. 

4. Przetwarzamy dane osobowe wskazane w formularzu rejestracji do Programu oraz podane w 
celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym przekazania nagrody oraz spełnienia obowiązków 
podatkowych. Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko 
Uczestnika Konkursu oraz jego Opiekuna prawnego, wiek Uczestnika Konkursu, adres 
zamieszkania/korespondencji (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), 
numer telefonu, adres e-mail, nr PESEL Uczestnika Konkursu oraz automatycznie zbierane dane 
techniczne dotyczące wizyty użytkownika w naszych serwisach (np. adres IP, nazwa domeny, typ 
przeglądarki, z której Państwo korzystają, typ systemu operacyjnego itp.). 

5. Państwa dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa poprzez wypełnienie formularza 
rejestracji w Programie oraz podane przez Państwa w toku udziału w Konkursie, lub w 
momencie korzystania z naszego serwisu.  

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

- realizacji Konkursu (usługi) na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu oraz działań 
podjętych w związku z jego organizacją, w tym prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, 
wyłonienia zwycięzców Konkursu i przyznania nagród konkursowych, itp. (podstawa z art. 6 ust. 
1 li. b) RODO), 

- związanych z koniecznością wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, w 
tym wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i 
dokumentacji podatkowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 

- wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. ustalenie, 
obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby 
wewnętrzne Administratora, dopasowanie treści usług Administratora (np. serwisów 
internetowych) do Państwa potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe 
udoskonalanie oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji produktów i usług Administratora, 
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marketing bezpośredni prowadzony w formie tradycyjnej (np. listownej) (podstawa z art. 6 ust. 
1 lit. f) RODO), 

- w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu 
niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: 

- upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych, 

- współpracującym z nami podmiotom, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i 
usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, 
informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności 
gospodarczej, w tym naszych serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług 
elektronicznych (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do 
prowadzenia naszych serwisów, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom 
oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), 
podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, realizacji 
Konkursu, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki na nasze zlecenie, 
dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi 
wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biurom księgowym, kancelariom 
prawnym lub firmom windykacyjnym) – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych 
osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, 

- podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. 

9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych 
decyzji, w tym profilowania. 

10. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 
przetwarzane: 

- w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, w tym w celach marketingowych, 
do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego 
można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem, 

- gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej, będziemy 
przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z umowy 
oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

- w przypadku przetwarzania w celu realizacji Konkursu oraz działań podjętych w związku z jego 
organizacją, do czasu zakończenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród, z 
zastrzeżeniem poniższych okresów, 

- zgodnie z przepisami prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez 
określony czas (np. rozliczenia podatkowe – 5 lat od końca okresu podatkowego), 
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- przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych, 

- w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw 
względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy ustalimy, że dane uległy 
dezaktualizacji, 

- w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres 
ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw. 

11. Przysługuje Państwu prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych, 

- żądania sprostowania danych, 

- usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem, 

- uzyskania kopii swoich danych, 

- przeniesienia danych osobowych, 

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie 
usprawiedliwiony interes, w tym ze względu na Państwa szczególną sytuację, 

- w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w 
dowolnym momencie, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych 
osobowych naruszyliśmy przepisy RODO. 

W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa 
dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres e-mail: 
iod@unicef.pl lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej. 

12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie i bezpłatnie sprzeciwu wobec 
przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. 
Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym 
celu. 
W celu skorzystania z powyższego prawa proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@unicef.pl lub pod adresem pocztowym naszej 
siedziby wskazanym powyżej. 

13. Podanie danych osobowych określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu oraz 
wskazanych w rozdziale V pkt. 8 powyżej (tj. adresu korespondencyjnego, numeru PESEL 
Uczestnika Konkursu) jest wymogiem umownym oraz dobrowolnym. Brak podania tych danych 
osobowych uniemożliwi rejestrację do Konkursu i wzięcia w nim udziału lub wydania nagrody. 
Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od Państwa zgody oraz nie 
jest niezbędne do rejestracji do Konkursu i wzięcia w nim udziału. Mają Państwo prawo do 
cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej 
zgody przed jej cofnięciem.  
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14. Zasady dotyczące przetwarzania danych w naszych serwisach internetowych oraz w ramach 
świadczenia przez nas innych usług, w tym klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii 
osób/usług, zostały określone w naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem 
https://unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne. 

 

VIII. Reklamacje  

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie bezpośrednio 
lub listownie (sugeruje się wysyłkę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na 
adres Organizatora: Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów 
Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa, z dopiskiem 
„Konkurs plastyczny” przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 
siedmiu (siedmiu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców (decyduje data stempla 
pocztowego). 

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

a. imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, 

b. adres do korespondencji, 

c. opis Reklamacji, 

d. żądania Uczestnika Konkursu/Opiekuna prawnego. 

3. Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. 
Odpowiedź w sprawie Reklamacji zostanie przesłana w formie pisemnej listem poleconym na 
wskazany w piśmie zawierającym Reklamację adres do korespondencji lub drogą elektroniczną 
w przypadku braku podania przez osobę zgłaszającą reklamację adresu pocztowego.  

4. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa osoby 
zgłaszającej reklamację do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania 
sądowego. 

 

IX. Komisja konkursowa 

 

1.  Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą 
przedstawiciele Organizatora. 

2.  Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających 
z niniejszego Regulaminu. 

 

X. Postanowienia końcowe 

 

1. Aktualna treść Regulaminu Konkursu dostępna jest zawsze na stronie Programu pod adresem  
https://unicef.pl/co-robimy/podroze-z-uniludkiem oraz w siedzibie Organizatora. 

https://unicef.pl/co-robimy/podroze-z-uniludkiem
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, pod 
warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestnika Konkursu. O każdorazowej zmianie 
Organizator poinformuje Uczestników Konkursu co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem 
zmian. 

3. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: 
ponadczasowi@unicef.pl. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa w Polsce.  

5.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu zastosowanie ma 
Regulamin Serwisu zamieszczony pod adresem https://unicef.pl/regulaminy. W razie 
sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu z postanowieniami Regulaminu 
Serwisu pierwszeństwo stosowania mają postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu. 

6. Przed przystąpieniem do udziału w Konkursie, Opiekun prawny jest zobowiązany zapoznać się z 
treścią niniejszego Regulaminu Konkursu, a także Regulaminu Serwisu. Opiekun prawny 
oświadcza i potwierdza, że wyrażając zgodę na udział w Konkursie Uczestnika Konkursu a tym 
samym biorąc udział w Konkursie akceptuje zasady zawarte w w/w Regulaminach i zobowiązuje 
się do ich przestrzegania. 
 

7. Uczestnik ma prawo do zrezygnowania z udziału w Konkursie w każdym czasie i może to zrobić – 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres ponadczasowi@unicef.pl, lub 
wysyłając list pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu 
Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa.   

 

 

 

https://unicef.pl/regulaminy

