
REGULAMIN KONKURSU 
Programuję z PixBlocks 2022/2023 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się

konkurs pod nazwą: „Programuję z Pixblocks 2022/2023” (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest PixBlocks Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Gromadzka

12, 61-655 Poznań (KRS: 0000807836, NIP: 9721304226, REGON:384602230)
(dalej “Organizator”).

3. Sponsorem nagród jest Organizator.
4. Celem Konkursu jest:

a. rozbudzenie zainteresowań informatycznych wśród młodzieży,
b. popularyzacja programowania,
c. popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali

internetowych,
d. wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania

z Sieci.
5. Przedmiotem Konkursu jest rozwiązanie zadań konkursowych zgodnie z harmonogramem

konkursu (patrz §3. Przebieg Konkursu) z zakresu programowania (dalej "Zadania"), które
zostaną opublikowane za pośrednictwem aplikacji PixBlocks.

6. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje treść Regulaminu wraz z załącznikami,
(dalej “Uczestnik”).

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
Udziela również niezbędnych do udziału w Konkursie zgód (zgody wskazane w treści Regula-
minu oraz w treści jego załączników).

§2 ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. W Konkursie wziąć może udział każda osoba, która w momencie rejestracji do Konkursu jest 

w wieku od 6 do 15 lat.
3. W zależności od wieku Uczestnika zostaje on przydzielony do jednej z 3 kategorii wieko-

wych:

a. „Klasy 1-3” - użytkownicy urodzeni pomiędzy 2016 a 2013 rokiem;
b. „Klasy 4-6” - użytkownicy urodzeni pomiędzy 2012 a 2010 rokiem;
c. „Klasy 7-8” - użytkownicy urodzeni pomiędzy 2009 a 2008 rokiem.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne zarejestrowanie się, co rozumie się 
przez:

a. wypełnienie przez Rodzica lub Opiekuna prawnego formularza w aplikacji PixBlocks,
b. potwierdzenie udziału dziecka w konkursie, poprzez kliknięcie przycisku POTWIERDŹ 

w wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres email Rodzica lub Opiekuna



Prawnego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego - brak potwierdzenia wyklucza 
dziecko z możliwości zdobycia nagrody. 

5. Czynności rejestracji, zgłoszenia udziału w Konkursie, wyrażenia zgód opisanych w ninieszym
Regulaminie, w imieniu Uczestnika, dokonuje jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opie-
kun). Zgłoszenie przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika do Konkursu jest równo-
znaczne z wyrażeniem przez przedstawiciela ustawowego:

a. Zgody marketingowej (w zakresie i na warunkach wskazanych w załączniku do
Regulaminu konkursu) – zgoda wyrażana w imieniu Uczestnika;

b. Zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, zgodnie z załącznikiem
Regulaminu Konkursu „OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla osoby biorącej udział w
Konkursie” – zgoda wyrażana w imieniu Uczestnika;

c. Zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem Regulaminu
Konkursu „OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla przedstawiciela ustawowego osoby
biorącej udział w Konkursie” – zgoda w imieniu własnym;

d. Zgody marketingowej (w zakresie i na warunkach wskazanych w załączniku do
Regulaminu konkursu) – zgoda wyrażana we własnym imieniu;

Warunkiem skuteczności zgłoszenia Uczestnika do Konkursu jest przy tym wyrażenie zgody 
na niniejsze także przez jego przedstawiciela ustawowego (rodzic, opiekun). Oświadczenie o 
wyrażeniu zgody stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Kopia (skan) podpisanego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody powinna być przedstawiona (załączona) po wyrażeniu przez 
Uczestnika woli udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do 
weryfikacji prawidłowości załączonego oświadczenia o wyrażeniu zgody, w tym do 
skontaktowania się z przedstawicielem ustawowym. Skan podpisanego oświadczenia należy 
wysłać na adres mailowy konkurs@pixblocks.com 

6. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie dostępu do najnowszej wersji aplikacji
Pixblocks oraz rejestracja w aplikacji PixBlocks dostępnej na stronie internetowej:
https://pixblocks.com/aplikacja-pixblocks/

7. Uczestnik oraz jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę ̨ na otrzymywanie
od Organizatorów korespondencji na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym
(w tym na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną o treści marketingowej pocho-
dzących od Organizatorów i Sponsora), a także na kontakt telefoniczny
(w związku z organizacją kursów doszkalających do konkursu oraz innych - będących w ofer-
cie programowej Akademii Pixblocks)

8. Organizatorzy będą ̨przyjmować ́wyłącznie zgłoszenia indywidualne.
9. Po poprawnej rejestracji (po potwierdzeniu adresu email rodzica) w zakładce konkursowej

na koncie Użytkownika PixBlocks powinny pojawić się Zadania zgodnie z aktualnym etapem
konkursu. Jeśli ich nie widać, to znaczy, że Uczestnik nie został poprawnie zarejestrowany i
nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie. W takim przypadku należy sprawdzić, czy

a. Użytkownik loguje się do aplikacji PixBlocks tym samym kontem, na którym wypełnił
formularz rejestracyjny lub



b. ustawić poprawny region użytkownika. Aby ustawić poprawny region należy wejść w
OPCJE UŻYTKOWNIKA > EDYTUJ PROFIL i ustawić kraj na Polska lub pobrać
i zainstalować najnowszą wersję aplikacji PixBlocks.

10. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku braku
przestrzegania Regulaminu lub/i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

11. Uczestnicy biorący udział w Konkursie zobowiązują się:
a. w trakcie Konkursu przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz

Regulaminu;
b. rozwiązać zadania wyłącznie samodzielnie;
c. nie pomagać w jakikolwiek sposób innym Uczestnikom w rozwiązywaniu

zadań konkursowych;
d. wyjaśnić sposób rozwiązania zadań, w przypadku powzięcia przez PixBlocks

wątpliwości co do jego samodzielnego rozwiązania przez Uczestnika.
12. Uczestnik, w każdym momencie, ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie.

§3 PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs składa się z 4 etapów:

a. Rejestracja: trwa od 15.11.2022 do 23.12.2022 r.
b. etapu kwalifikacyjnego (dalej Eliminacje) trwającego od 2.01.2023 do 15.02.2023;
c. finałów (dalej Finały) - które rozpoczną się 15.03.2023 o godz. 9:00

i potrwają 6 godzin.
2. Podczas Rozgrzewki uczestnicy mogą rozwiązywać nieobowiązkowe zadania o charakterze

przygotowawczym. Ich rozwiązanie (lub nie) nie ma wpływu na wyniku w Konkursie.
3. W trakcie trwania Kwalifikacji zadaniem uczestników jest rozwiązanie 20 Zadań. Rozwiązanie

80% z nich (16 z 20) oznacza pomyślne przejście Kwalifikacji i awans do Finałów. Bezwzględny
czas rozwiazywania Zadań nie będzie brany pod uwagę o ile uczestnik rozwiąże co najmniej
16 zadań przed końcem trwania Kwalifikacji.

4. W trakcie trwania Finałów zadaniem uczestników jest rozwiązanie 20 Zadań w jak
najszybszym czasie. Czas rozwiazywania zadań w Finale liczony jest od momentu ich opubli-
kowania w aplikacji PixBlocks do momentu poprawnego rozwiązania ostatniego Zadania
przez uczestnika.

5. Wyniki Finałów zostaną przedstawione w formie tabeli wyników na stronie
https://pixblocks.com/konkurs

6. Jeśli dwóch lub więcej uczestników rozwiąże poprawnie taką samą ilość zadań, o zwycięstwie
zadecyduje łączny czas, w jakim zadania zostały rozwiązane. Czas będzie liczony od momentu
opublikowania w PixBlocks zadań do momentu zakończenia ich rozwiazywania przez Uczest-
nika lub do momentu zakończenia tego etapu. Zaprzestanie rozwiazywania zadań w trakcie
i ponowne rozpoczęcie ich rozwiazywania nie zatrzymuje pomiaru czasu.

7. Nagrodami głównymi w konkursie są:
a. 1. miejsce - SONY PlayStation 5 (w klasach 4-6 i 7-8) oraz (Konsola MICROSOFT XBOX

Series w klasach 1-3)
b. 2. miejsce - Konsola Nintendo Switch Lite;
c. 3. miejsce - mysz RAZER Orochi V2, klawiatura RAZER Cynosa V2



 

 

d. 4-20. miejsca - Voucher -15% na 15h kurs programowania w Akademii PixBlocks 
8. Nagrody główne zostaną przyznane w każdej z kategorii wiekowych. 
9. Rodzic / Opiekun prawny zgłasza Uczestnika do Konkursu przez formularz, który umieszczony 

jest w aplikacji PixBlocks.  
10. Formularz składa się z następujących danych: 

a. Imię opiekuna prawnego, 
b. Nazwisko opiekuna prawnego, 
c. Adres e-mail oraz telefon Opiekuna prawnego, 
d. Imię uczestnika, 
e. Nazwisko uczestnika, 
f. Rok urodzenia uczestnika, 
g. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu „Programuję z Pixblocks 

2022/2023”. 
11. Rejestracja do Konkursu rozpocznie się 15.11.2022 i będzie trwała do 23.12.2022 do godziny. 

23:59. 
12. Nagrody główne dla Laureatów wysyłane są pocztą na koszt Organizatora w ciągu 21 dni 

roboczych od ogłoszenia wyników konkursu na wskazany przez Opiekuna Uczestnika adres. 
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych  

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny lezących 
po stronie Uczestnika lub jego Rodzica / Opiekuna prawnego w szczególności, jeśli  
jego Rodzic / Opiekun prawny nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane 
dane są niepełne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 

14. Organizatorzy nie przewidują możliwości składania odwołań od wyników Konkursu. 
 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin w chodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana  

wchodzi w życie w dniu opublikowania zmienionego Regulaminu na 
https://pixblocks.com/konkurs/ 

3. Organizatorzy zastrzegają, że zmiana daty Konkursu lub jego Etapów mogą ulec zmianie z 
przyczyn niezależnych od Organizatorów. Z tych samych powodów Konkurs może zostać od-
wołany lub przerwany. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody  
wynikające z odwołania, przerwania lub zmiany daty Wydarzenia. 

4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, przedstawiciel usta-
wowy Uczestnika winien zgłaszać do PixBlocks Sp. z o.o., w formie wiadomości e-mail na 
adres konkurs@pixblocks.com w czasie trwania poszczególnego etapu Konkursu, jednak nie 
później niż ̇w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wydania nagród. 

5. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
6. Reklamacja w formie wiadomości e-mail, powinna zawierać ́ tytuł “Reklamacja dotycząca 

przebiegu konkursu “Programuję z Pixblocks 2022/2023”, a w samej treści wiadomości  
należy podać imię,̨ nazwisko i numer telefonu osoby upoważnionej do reprezentowania 
Uczestnika, etap konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 



 

 

7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości e- mail do przed-
stawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu. 

8. Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy. Obowiązek informa-
cyjny stanowi Załącznik do Regulaminu. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych 
w przypadku zgłaszania udziału w Konkursie została zamieszczona w Polityce Prywatności 
Aplikacji PixBlocks, dostępnej pod adresem 
https://pixblocks.com/wp-content/uploads/2022/09/Polityka-Prywatnos%CC%81ci-Akade-
mii-Programowania-PixBlocks.pdf 

9. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika oraz przedstawiciela ustawo-
wego Uczestnika stanowią załączniki do Regulaminu. 

10. Wszelkie naruszenia Regulaminu, w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobo-
wych lub naruszenie przepisów obowiązującego prawa upoważnia PixBlocks Sp. z o.o. do 
wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. 

  



 

 

Zgody marketingowe: 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PixBlocks Sp. z o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Gromadzka 
12, 61-655 Poznań (KRS: 0000807836, NIP: 9721304226, REGON:384602230), korespondencji na 
adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym (w tym na otrzymywanie drogą elektroniczną 
informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elek-
troniczną o treści marketingowej pochodzących od Organizatorów i Sponsora), a także na kontakt 
telefoniczny oraz mailowy (w związku z organizacją kursów doszkalających do konkursu oraz innych 
- będących w ofercie programowej Akademii Pixblocks) 
  



 

 

POUCZENIE:  
Oświadczenie podpisuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika. Skan oświadczenia załączany jest w 
ramach zgłoszenia do Konkursu „Programuję z Pixblocks 2022/2023” na adres info@pixblocks.com 
Imię i nazwisko Uczestnika: ________________  
Data urodzenia: ________________ 
Adres email: ________________ 
Imię i nazwisko rodzica: ________________  
Adres email rodzica: ________________ 
 
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
(zgoda, o której mowa w §2 ust. 2 lit b) Regulaminu Konkursu „Programuję z Pixblocks 2022/2023”) 
 
Działając jako rodzic/opiekun prawny _____________________ (dalej jako: „Dziecko”), wyrażam 
zgodę na udział Dziecka w konkursie pod nazwą: „Programuję z Pixblocks 2022/2023” (dalej „Kon-
kurs”) organizowanym przez PixBlocks Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gromadzka 12,61-655 
Poznań, (dalej “Organizator”) za pośrednictwem aplikacji PixBlocks. 
Jednocześnie: 

a. oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść; 
b. wyrażam zgodę na wyrażenie przez Dziecko zgody na otrzymywanie od PixBlocks Sp. z o. z 

siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Gromadzka 12,61-655 Poznań (KRS: 0000807836, NIP: 
9721304226, REGON:384602230), korespondencji na adres mailowy podany w formularzu 
zgłoszeniowym, w tym na otrzymywanie drogą elektroniczną oraz telefoniczną informacji 
handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną o treści marketingowej pochodzących od Organizatora; 

c. wyrażam zgodę na wyrażenie przez Dziecko zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, 
zgodnie z załącznikiem Regulaminu Konkursu „OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla osoby  
biorącej udział w Konkursie”; 

d. wyrażam zgodę ̨na otrzymywanie od PixBlocks Sp. z o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Gro-
madzka 12,61-655 Poznań (KRS: 0000807836, NIP: 9721304226, REGON:384602230), kore-
spondencji na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, w tym na otrzymywanie 
drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz telefoniczną o treści marketingowej  
pochodzących od Organizatora w rozumieniu Regulaminu; 

e. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z załącznikiem  
Regulaminu Konkursu „OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla przedstawiciela ustawowego osoby 
biorącej udział w Konkursie”. 

 
 
_____________________________________ data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
  



 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
 
dla osoby biorącej udział w Konkursie 
 
W wykonaniu obowiązku informacyjnego wprowadzonego art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej RODO) informujemy, że: 
 

1. Administrator Pani/Pana danych osobowych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana 
dane osobowe, jest PixBlocks Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gromadzka 12,61-655 Poznań 
(dalej Spółka lub Administrator). 
2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 
W sprawie uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się 
Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: konkurs@pixblocks.com lub pod adresem 
siedziby wskazanym w pkt 1. powyżej. 
3. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę 
Imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz 
rok urodzenia. 
4. Cel/Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (wraz ze wskazaniem podstawy 

prawnej) 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne celem wzięcia udziału w 
Konkursie. 
Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są w następujących celach: 
a. przeprowadzenia procesu rejestracji do udziału w Konkursie “Programuję z Pixblocks 

2022/2023” w terminie 15.11.2022 - 23.12.2022 do godz. 23:59 (podstawa 6 ust. 1 lit. a 
RODO); 

b. przeprowadzenie Konkursu „Programuję z Pixblocks 2022/2023” w terminie 2.01.2023- 
15.03.2023 r. oraz wyłonienia zwycięzców (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

c. rozpoznania ewentualnych reklamacji zgłoszonych w związku z przebiegiem Konkursu “Pro-
gramuję z Pixblocks 2022/2023” 

d. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń́ (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO) 

e. otrzymywania informacji o bieżącej działalności oraz ofercie szkoleniowej PixBlocks w tym 
informacji marketingowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

f. prowadzenia statystyk udziału w Konkursie (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
  



 

 

5. Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: 
a. podmioty przetwarzające państwa dane osobowe, w szczególności: nasi agenci, podmioty 

uczestniczące w sprzedaży, nasi partnerzy, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi do-
radcze, prawne, księgowe, rachunkowe, marketingowe, statystyczne, nasi pracownicy oraz 
współpracownicy; 

b. inni administratorzy danych osobowych, w szczególności: podmioty prowadzące  
działalność w zakresie dostarczenia przesyłek, kancelarie współpracujące. 

6. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organiza-
cji międzynarodowej 
Spółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

7. Okres, przez który dane osobowe będą ̨przechowywane 
Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji 
Wydarzenia i rozpoznania odwołana od wyników Konkursu, chyba że zostały udzielone zgody na 
przetwarzanie danych w celach marketingowych - wtedy okres przeważania danych wyniesie 5 
lat. Po upływie okresów wskazanych powyżej Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane  
anonimizacji. 
8. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych 
Ma Pani/Pan prawo uzyskania potwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych, a także  
uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 
9. Prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
W przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niepełne ma Pani/Pan prawo żądania 
sprostowania danych osobowych. 
10. Prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych 
Ma Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych Pani/Pana dotyczących, tj. przysługuje Pani/Panu 
tzw. prawo do bycia zapomnianym, chyba że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest 
niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych. 
11. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia prze-
twarzania Pani/Pana danych osobowych. 
12. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
W związku z tym, iż podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f 
RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  
dotyczących Pani/Pana danych. 
13. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych 
Ma Pani/Pan prawo otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie  
nadającym się do odczytu maszynowego dane Pani/Pana dotyczące, dostarczone Spółce i  
przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać, aby Spółka bezpośrednio przesłała te 
dane wskazanemu administratorowi. 
14. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 



 

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów 
ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż ̇przetwarzanie przez Spółkę danych osobo-
wych Pani/Pana dotyczących narusza RODO. 
15. Prawo do cofnięcia zgody 
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie 
danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
16. Zasada podania danych osobowych 
Do udziału Pani/Pana w procesie rejestracji do Konkursu wymaga się ̨podania przez Panią/Pana 
danych wskazanych podczas procesu. 
17. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 
Spółka nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji ani nie dokonuje profilowania na pod-
stawie danych przekazanych przez Panią/Pana. 


