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§ 1 
Organizator i cel konkursu 

 
1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu Selfie+, zwanego dalej konkursem, jest Fundacja 

Rozwoju Systemu Edukacji, z siedzibą w Warszawie 02-305, Aleje Jerozolimskie 142a, zwana dalej 
Organizatorem.  
 

2. Konkurs odbywa się pod hasłem: Edukacja w obiektywie! 

3. Konkurs będzie przeprowadzony w następujących  kategoriach:  
 
a) Twój projekt w jednym ujęciu - za pomocą jednego zdjęcia przedstaw główny temat działań 

projektowych; 
 
b) Wartości Europejskie w Nowej Perspektywie – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw, w jaki 

sposób Twój projekt wpływa na aktywność uczestników i ich włączenie w europejski wymiar 
edukacji uwzględniając priorytety Nowej Perspektywy tj. Cyfrowy świat, Działania społeczne, 
Ekologia, Wyrównywanie szans, Synergia;  

 
c) Zdjęcie roku – wyróżnienie specjalne przyznane przez uznanego eksperta w dziedzinie 

fotografii. 
 

3.  Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najciekawszych zdjęć prezentujących działania 
projektowe w ramach programu Erasmus+, programu PO WER oraz programów Polsko-Ukraińska 
Rada Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Europejskiego 
Korpusu Solidarności. 
  

§ 2 
Uczestnicy konkursu 

 
1. Uczestnikami konkursu są beneficjenci instytucjonalni programu Erasmus+, programu PO WER, 

Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany 
Młodzieży i Europejskiego Korpusu Solidarności. 

 
§ 3 
Zasady konkursu 

 
1. Przedmiotem konkursu jest autorskie zdjęcie przedstawiające relacje z działań projektowych. 
2. Z każdego projektu może zostać zgłoszone tylko jedno zdjęcie w kategoriach wymienionych  w § 

1 ust. 2. Zdjęcie roku (opisane w § 1 pkt 3 lit. c) będzie wybierane spośród nadesłanych zdjęć do 
kategorii konkursowych opisanych w § 1 pkt 3 lit. a i lit. b. 
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3. W konkursie mogą wziąć udział zdjęcia z projektów realizowanych od początku funkcjonowania 
programu Erasmus+, PO WER oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży i Polsko-
Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, Europejski Korpus Solidarności. Zdjęcia mogą zgłaszać 
realizatorzy projektów, których działania zakończyły się lub trwają nadal.  

4. Każde opublikowane zdjęcie powinno zawierać krótki opis (pomiędzy 500 a 1000 znaków) 
tematyki projektu oraz samego zdjęcia. 

5. Zasady i techniczne wymagania dotyczące publikowania zdjęć na stronie selfieplus.frse.org.pl 
zawarte są w Regulaminie korzystania z platformy Selfie+. 

6. Beneficjent biorący udział w konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad w zawartych w 
Regulaminie korzystania z platformy Selfie+. 

7. Zgłoszenie do konkursu następuje po opublikowaniu przez Uczestnika, z konta przypisanego dla 
danego projektu, zdjęcia na stronie internetowej selfieplus.frse.org.pl w okresie od 18 marca 
2021 r. do 31 października 2021 r. 

 
§ 4 

Ocena formalna i merytoryczna  
 

1. Ocenę formalną zgłoszeń do konkursu przeprowadza Organizator. 
Ocenę merytoryczną zgłoszeń spełniających warunki formalne przeprowadzają eksperci 
wewnętrzni (pracownicy FRSE z Zespołu Upowszechniania, programu Erasmus+, programu PO 
WER, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany 
Młodzieży, Europejskiego Korpusu Solidarności), we współpracy z ekspertem zewnętrznym 
(fotografem), który będzie też przewodniczącym kapituły konkursu. 

2. Prace konkursowe oceniane są w kategoriach wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu 
według następujących kryteriów: 
a. interpretacja i nawiązanie do tematu projektu; 
b. adekwatność zdjęcia do kategorii konkursowej; 
c. jakość wykonania, pomysłowość i atrakcyjność zdjęcia. 

 
§ 5 

Laureaci konkursu i nagrody  
 

1. W ramach konkursu zostaną przyznane miejsce I, II i III w kategorii konkursu wymienionych w § 1 
ust. 2 pkt a) Regulaminu (Twój projekt w jednym ujęciu). 

2. w kategorii konkursu wymienionych w § 1 ust. 2 pkt b) Regulaminu (Wartości Europejskie w 
Nowej Perspektywie) Laureaci będą nagradzani w tej kategorii konkursowej według nominacji 
(będzie 5 nominacji). Każda nominacja odpowiada jednemu priorytetowi z Nowej Perspektywy tj. 
Cyfrowy świat, Działania społeczne, Ekologia, Wyrównywanie szans, Synergia. Uczestnik przesyła 
zdjęcie ogólnie do tej kategorii, natomiast eksperci spośród nadesłanych zdjęć wybiorą 6 
nominowanych w podziale na programy PO WER , ERASMUS+ (w Erasmusie+ zostaną 
wyszczególnione sektory: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenie zawodowe, Edukacja 
dorosłych,  Młodzież ) EKS i Współpraca bilateralna (PURWM, PLFWM).  
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3. W ramach konkursu zostanie przyznane jedno miejsce w kategorii konkursu wymienionej w § 1 
ust. 2 pkt c) Regulaminu (Zdjęcie roku). 

4. Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia w kategoriach konkursu wymienionych w § 1 
ust. 2 Regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania I miejsca wymienionego w ust. 1, w 
zależności od poziomu ocenianych materiałów. 

6. Dla wszystkich laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe (aparat cyfrowy typu lustrzanka dla I 
Miejsca w kategorii Twój projekt w jednym ujęciu oraz Wartości Europejskie w Nowej 
Perspektywie i dla laureata Zdjęcia roku, natomiast dla zdobywców II i III miejsca kamerki typu 
GO PRO). 

7. Nagrody przyznane w konkursie przeznaczone są dla beneficjenta instytucjonalnego 
realizującego projekt.  

8. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana do dnia 6 grudnia 2021 r. na stronie 
selfieplus.frse.org.pl, a laureaci zostaną powiadomieni o tym fakcie pocztą elektroniczną.  

9. Szczegółowe informacje o poszczególnych miejscach zdobytych przez laureatów konkursu 
zostaną podane podczas wernisażu rozdania nagród Selfie+, o której terminie uczestnicy zostaną 
powiadomieni drogą elektroniczną. 

 
§ 6 

Ochrona danych osobowych  
 

1. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 
2. Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego 
dalej „RODO”).  

3. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@frse.org.pl. 

4. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej 
realizacji konkursu Selfie+ (Konkurs). 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 
konkursie. 

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 
a) przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych, zgodnie z 

zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu; 
b) wykorzystanie adresu e-mail i numeru telefonu na potrzeby realizacji Konkursu;  
c) wykorzystywanie wizerunku w materiałach stworzonych przez FRSE do celów promocyjnych 

Konkursu; 
d) wykorzystywanie wizerunku dla promocji Konkursu na kanałach FRSE, ERASMUS w social 

media (w szczególności na dedykowanej stronie, kanale Selfie+, na mediach 
społecznościowych Facebook, Instagram)  

mailto:iod@frse.org.pl
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7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z 
zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia sprzeciwu, 
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
g) wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

8. Organizator oświadcza, iż dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie 
będą poddawane profilowaniu oraz, że dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom 
zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. 

9. Organizator wskazuje, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych zabezpieczenie powierzonych danych 
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób 
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

10. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające 
z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych, 
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w 

inny sposób przetwarzanych. 
11. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także 

w mediach) o wynikach konkursu. 
12. Uczestnik konkursu przystępując do niego, zapewnia, że posiada wszystkie zgody osób fizycznych, 

występujących w konkursie z ramienia Uczestnika, na przetwarzanie ich danych osobowych, w 
postaci: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania 
(korespondencyjnego), numeru telefonu oraz wizerunku (dane osobowe osób) w celu 
prowadzenia przez Organizatora konkursu – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, 
konkursu w sposób niezakłócony i kompletny (Cel). Uczestnik konkursu przystępując do niego 
potwierdza, że przetwarzanie danych osobowych osób w zakresie określonym w zdaniu 
poprzedzający jest niezbędne przez Organizatora i odbywa się na żądanie Uczestnika 
(działającego na rzecz osób, których dotyczą dane osobowe), którym jest samo wyrażenie woli 
wzięcia udziału w konkursie.   

13. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji 
Celu i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji Celów. Uczestnik może wycofać 
przedmiotową zgodę w zakresie danych osobowych osób, wszystkich lub niektórych, co jednak 
może w istotny sposób wpłynąć na jego dalszy udział w konkursie, za co Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności.  

14. Na żądanie Organizatora Uczestnik okaże wszelkie dokumenty właściwe w zakresie zgody na 
dysponowanie danymi osobowymi dotyczące osób fizycznych występujących z ramienia 
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Uczestnika w konkursie. Organizator ponadto jest zobowiązany na żądanie dopuścić do danych 
osobowych osób, osobę, której dane dotyczą i umożliwić wgląd do tych danych, ich ograniczenie, 
zmianę, a także wykonać żądanie ich usunięcia, co może mieć wpływ na dalszy udział Uczestnika 
w konkursie (jego wykluczenie), z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. 

15. Uczestnik konkursu oświadcza, że wszystkie opublikowane przez niego treści na stronie 
internetowej konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191) oraz dóbr 
osobistych, a także, że uzyskał wszelkie właściwe zgody osób, których wizerunek utrwalił na 
zdjęciach na wykorzystanie ich wizerunku w konkursie. 

16. Uczestnik konkursu publikuje na stronie konkursu utwory, do których przysługują mu autorskie 
prawa majątkowe. Beneficjent udostępnia Organizatorowi wskazane wyżej utwory na zasadzie 
otwartej licencji CC Uznanie Autorstwa. 

17.  Uczestnik konkursu przystępując do konkursu, musi posiadać: 
a) w przypadku opublikowania na stronie internetowej konkursu zdjęć, na których występują 

osoby trzecie zgodę tych osób na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby konkursu 
organizowanego w ramach Platformy Selfie+ oraz w materiałach promocyjnych, 
przygotowanych przez FRSE w tym dla promocji Konkursu na kanałach FRSE, ERASMUS w 
social media (w szczególności na dedykowanej stronie, kanale Selfie+, na mediach 
społecznościowych Facebook, Instagram) (wzór znajduje się w Załączniku nr 1); 

b) w przypadku, gdy na zdjęciach lub filmach znajduje się osoba niepełnoletnia, zgodę jej 
rodziców lub opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby wykorzystanie 
na potrzeby konkursu organizowanego w ramach Platformy Selfie+ oraz w materiałach 
promocyjnych przygotowanych przez FRSE w tym dla promocji Konkursu na kanałach FRSE, 
ERASMUS w social media (w szczególności na dedykowanej stronie, kanale Selfie+, na 
Facebook, Instagram) (wzór znajduje się w Załączniku nr 2).  

18. Uczestnik nie musi przekazywać Organizatorowi oświadczeń ze zgodami, o których mowa w § 6 
ust. 12. 

19. Oświadczenia ze zgodami, o których mowa wyżej Uczestnik powinien zachować, aby przedłożyć 
Organizatorowi w przypadku ewentualnego sporu sądowego, którego Organizator będzie stroną. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
21. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu. 
22. Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna Organizator w przypadku, gdyby 

któreś z oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 12, okazało się nieprawdziwe w całości lub w 
części. 

23. Od oceny formalnej i merytorycznej odwołanie nie przysługuje. 
 

§ 7 
Zasady opodatkowania 

 
1. Nagrody o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 2000,00 PLN w konkursach z dziedziny 

dziennikarstwa są zwolnione z opodatkowania, przy czym zwolnienie od podatku nie dotyczy nagród 
otrzymanych w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą (art. 21 ust. 1 pkt 68 
Ustawy z dnia 12 marca 2019 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nagrody o wartości 
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powyżej 2000,00 PLN podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w 
wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody. W takim wypadku Organizator, oprócz głównej 
nagrody rzeczowej przyzna dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej. 
Ta dodatkowa nagroda pokryje 10-procentowy zryczałtowany podatek od nagrody rzeczowej oraz 
zryczałtowany podatek od niej samej. 

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1406) otrzymana nagroda jest przychodem wliczanym do podstawy 
opodatkowania (art. 12 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych).  

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów Konkursu oraz do 
odwołania Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych. 

Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna Organizator w przypadku, gdyby 
którekolwiek z oświadczeń i zapewnień Uczestnika, a w szczególności o których mowa w § 7 okazało 
się nieprawdziwe. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Integralną częścią Regulaminu są załączniki: 
a) Załącznik nr 1: Wzór zgody osób trzecich na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby Konkursu; 
b) Załącznik nr 2: Wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich na 

rozpowszechnianie wizerunku tej osoby wykorzystanie na potrzeby Konkursu. 
 
Warszawa, ….. 2021 r. 
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Załącznik Nr 1 

 

Wzór zgody  

OGÓLNOPOLSKI KONKURS SELFIE + 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 

w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A (Fundacja), do celów związanych z przeprowadzeniem 

Ogólnopolskiego konkursu Selfie+, 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 (RODO). 

Danymi mogą być moje imię oraz nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, 

wizerunek. Przyjmuję do wiadomości, że Fundacja jest administratorem Danych, które pozyska w związku 

z organizacją Konkursu. Zgoda, której niniejszym udzielam na przetwarzanie Danych, jest dobrowolna i swobodna. 

Zostałem poinformowany/zostałam poinformowana, że mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych 

w całości lub w zakresie wybranym w każdym czasie w każdy możliwy do zidentyfikowania i uchwycenia sposób. 

Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 pkt b i f RODO. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości Fundacji odnośnie zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie 

Danych, Fundacja będzie przyjmowała wykładnię rozszerzającą takiego oświadczenia, ażeby jak najlepiej chronić 

moje interesy oraz Dane, wgląd w Dane, żądanie ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia a także prawo do 

żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzenia 

Danych przed taką moją decyzją, wniesienia skargi do organu nadzorczego: (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznam, że przetwarzanie Danych jest niezgodne z prawem. 

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Konkursu, przez czas określony przepisami prawa, 

w szczególności podatkowymi lub rachunkowymi, a także przez czas niezbędny dla celów archiwizacyjnych, 

ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych oraz czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych praw z tytułu 

przetwarzania wizerunku. 

Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. 

państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej. 

Dane w postaci wizerunku będą przechowywane w zasobach elektronicznych w siedzibie Fundacji, z możliwością 

wykorzystania wirtualnych i elektronicznych zasobów i źródeł magazynujących. 

Fundacja powołała Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem  

e-mail: iod@frse.org.pl 
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Jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym wyrażam także zgodę na 

wykorzystanie przez Fundację mojego wizerunku (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu 

wyrażania myśli), który Fundacja może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audio – wizualnych Wydarzenia 

i innych wydarzeń z udziałem Fundacji. 

Zgoda, o której mowa powyżej, udzielana jest nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i ilościowych. Zgoda 

obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z moim utrwalonym wizerunkiem oraz ich 

rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda forma przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie 

z celem i działalnością przez Fundację prowadzoną, w szczególności w celu promowania programów (projektów) 

przez Fundację prowadzonych, w tym na potrzeby promocji Konkursu na kanałach FRSE, ERASMUS w social media 

(w szczególności na dedykowanej stronie, kanale Selfie+, na mediach społecznościowych Facebook, Instagram).  

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Fundację moich danych innym podmiotom współpracującym z Fundacją 

w celu promocji, wykorzystania i upowszechniania rezultatów prowadzonej przez Fundację działalności. 

Oświadczam ponadto, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych 

ani praw. 

 

 

________________________ - miejsce i data 

 

     

        

________________________ - imię i nazwisko  

 

     

        

________________________ - podpis 
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Załącznik nr 2 

 

Wzór zgody  

OGÓŁNOPOLSKI KONKURS SELFIE + 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka podanych poniżej (Dane) przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A (Fundacja), do celów związanych 

z przeprowadzeniem Ogólnopolskiego konkursu Selfie+, 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 

(RODO). 

Danymi mogą być imię oraz nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej,  numer telefonu, 

wizerunek (twarz) mojego dziecka. Przyjmuję do wiadomości, że Fundacja jest administratorem Danych, które 

pozyska w związku z organizacją Konkursu. Zgoda, której niniejszym udzielam na przetwarzanie Danych, jest 

dobrowolna i swobodna. Zostałem poinformowany/zostałam poinformowana, że mam prawo do cofnięcia zgody 

na przetwarzanie Danych w całości lub w zakresie wybranym w każdym czasie w każdy możliwy do 

zidentyfikowania i uchwycenia sposób. 

Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych oraz  art. 6 ust. 1 pkt b i f RODO. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości Fundacji odnośnie zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie 

Danych, Fundacja będzie przyjmowała wykładnię rozszerzającą takiego oświadczenia, ażeby jak najlepiej chronić 

interesy mojego dziecka oraz Dane, wgląd w Dane, żądanie ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia a także 

prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem 

przetworzenia Danych przed taką moją decyzją, wniesienia skargi do organu nadzorczego: (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznam, że przetwarzanie Danych jest 

niezgodne z prawem. Dane będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, a także przez czas do maksymalnie 

3 lat (w szczególności dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych), z zastrzeżeniem 

Danych stanowiących wizerunek. 

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji promocji Konkursu, przez czas określony przepisami 

prawa, w szczególności podatkowymi lub rachunkowymi, a także przez czas niezbędny dla celów 

archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych oraz czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych 

praw z tytułu przetwarzania wizerunku. 

Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. 

państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej. 
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Dane będą przechowywane w siedzibie Fundacji, z możliwością wykorzystania wirtualnych i elektronicznych 

zasobów i źródeł magazynujących. 

Fundacja wyznaczyła Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-

mail: iod@frse.org.pl 

Niniejszym wyrażam także zgodę na wykorzystanie przez Fundację wizerunku mojego dziecka (twarzy, ubioru, 

zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu wyrażania myśli), który Fundacja może utrwalić w postaci fotografii oraz 

utworów audio – wizualnych Wydarzenia i innych wydarzeń z udziałem Fundacji. 

Zgoda, o której mowa powyżej, udzielana jest nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i ilościowych. Zgoda 

obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z utrwalonym wizerunkiem oraz ich 

rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda forma przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie 

z celem i działalnością przez Fundację prowadzoną, w szczególności w celu promowania programów (projektów) 

przez Fundację prowadzonych, w tym na potrzeby promocji Konkursu na kanałach FRSE, ERASMUS w social media 

(w szczególności na dedykowanej stronie, kanale Selfie+, na mediach społecznościowych Facebook, Instagram).   

Wyrażam zgodę na przekazywanie Danych przez Fundację innym podmiotom współpracującym z Fundacją w celu 

promocji, wykorzystania i upowszechniania rezultatów prowadzonej przez Fundację działalności. Oświadczam 

ponadto, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani praw. 

 

________________________ - miejsce i data 

 

 

________________________ - imię i nazwisko dziecka  

           

 

____________________________________________________ 

 - imię, nazwisko i podpis - rodzica / opiekuna prawnego (niepotrzebne skreślić) 

 
 

 


