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REGULAMIN KONKURSU #DREAMTIM DLA DZIECIAKÓW 
 
 

§1 Informacje ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, 53‐

612 Wrocław, wpisana do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia‐
Fabrycznej,  VI  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod  numerem  0000022407,  o  kapitale 
zakładowym w wysokości 22 199  200,00  zł w  całości wpłaconym, NIP: 897‐000‐96‐78, 
zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs przeprowadzony jest zgodnie z niniejszym regulaminem. 
3. Regulamin  konkursu  jest  ogłoszony  na  stronie www.tim.ploraz  zostanie  przekazany  za 

pośrednictwem  poczty  elektronicznej  osobom  prowadzącym  placówki  opiekuńczo‐
wychowawcze. 

4. Wzięcie udziału w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. Uczestnicy ponoszą we własnym 
zakresie koszty przesłania do Organizatora prac konkursowych. 

5. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego  regulaminu nie  jest  grą  losową,  loterią 
fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku 
w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.  

6. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. 
7. Osobą upoważnioną w imieniu Organizatora do udzielania informacji w sprawie konkursu 

jest Agata Sierżęga, adres e‐mail: a.sierzega@tim.pl.  
 

§2 Zasady uczestnictwa w konkursie 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział małoletnie lub pełnoletnie osoby przebywające w 
placówkach  opiekuńczo‐wychowawczych,  do  których  Organizator,  wg  swojego 
wyboru,  skieruje  zaproszenie  do  udziału w  konkursie,  za pośrednictwem  osoby 
prowadzącej daną placówkę opiekuńczo‐wychowawczą. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodziny pracowników 
Organizatora.  

3. Zadanie konkursowe polega na najlepszym wykonaniu przez uczestnika konkursu 
pracy na jeden z poniższych tematów: 

1) Elektryk ‐ znaczy władca prądu 
2) Odnawialne źródła energii ‐ co to znaczy? 
3) Jak będzie wyglądał świat w najbliższej przyszłości? 

4. Uczestnicy konkursu rywalizują w następujących grupach wiekowych: 
1) do 6 lat 
2) od 7 do 12 lat 
3) od 13 do 18 lat. 

5. Prace konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo. Praca grupowa 
może być wykonana przez nie więcej niż 5 osób należących do tej samej kategorii 
wiekowej.  

6. Jeden uczestnik może wykonać tylko jedną pracę na jeden temat. 
7. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną  techniką, np. ołówkiem, kredką, 

flamastrem,  węgielkiem,  farbami  plakatowymi,  akwarelowymi,  pastelami,  mogą  mieć 
formę  wycinanki,  wyklejanki,  grafiki  komputerowej,  filmu  prezentującego  wykonanie 
wiersza, piosenki, performance, o czasie trwania nie dłuższym niż 2 minuty.  

8. Praca konkursowa wykonana na papierze musi mieć format minimum A4 i maksimum A3.  
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9. Prace  konkursowe  wykonane  na  papierze  muszą  być  przekazane  Organizatorowi  w 
oryginale. 

10. Praca konkursowa nie może prezentować wizerunku  innych osób niż autor  lub autorzy 
pracy. 

11. Prace  konkursowe  nie mogą  zawierać  treści  obraźliwych, wulgaryzmów,  naruszających 
dobra  osobiste  osób  trzecich,  propagujących  treści  niezgodne  z  prawem  lub  zasadami 
współżycia społecznego, nie mogą zawierać w całości lub części utworów chronionych na 
podstawie przepisów prawa, wykorzystanych bez zgody osób uprawnionych, nie mogą być 
plagiatem. 

12. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika i nie mogą 
być wcześniej zgłaszane do innych konkursów. 

13. Termin końcowy zgłaszania prac konkursowych upływa w dniu 14.06.2021 r.  
14. Prace  konkursowe wykonane  przez  uczestników  z  danego  ośrodka  opiekuńczo‐

wychowawczego  zgłasza  do  konkursu  osoba  prowadząca  dany  ośrodek 
wychowawczo‐opiekuńczy.  

15. Osoba  zgłaszająca  prace  konkursową  w  imieniu  uczestnika  z  danego  ośrodka 
opiekuńczo‐wychowawczego  jest  zobowiązana  podać  swój  adres  poczty 
elektronicznej,  w  celu  kontaktu  z  Organizatorem  w  sprawach  związanych  z 
konkursem.  

16. Każda  praca  konkursowa  w  postaci  papierowej  musi  zawierać  następujące 
informacje  (podane  na  odwrocie  pracy  konkursowej  lub  na  odrębnej  kartce 
dołączonej do pracy konkursowej): 

1) temat pracy, 
2)  imię i nazwisko autora lub autorów,  
3) wiek autora lub autorów,  
4) nazwa i adres ośrodka opiekuńczo‐wychowawczego,  

17. W  przypadku  uczestników  małoletnich,  do  każdej  pracy  konkursowej  należy 
dołączyć każdorazowo  ‐ dokument podpisany przez przedstawiciela ustawowego 
tego uczestnika, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. 

18. Do  pracy  konkursowej można  dołączyć  dokument  podpisany  przez  uczestnika 
pełnoletniego, wg wzoru  stanowiącego  załącznik nr 2 do  regulaminu  konkursu, 
obejmujący  zgodę  tego uczestnika na  przetwarzanie  i  podawanie  do publicznej 
wiadomości  imienia,  nazwiska  oraz  wizerunku  (w  przypadku  uwiecznienia 
wizerunku w  treści  pracy  konkursowej) w  związku  z  udziałem w  konkursie, we 
wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach  i  informacjach o nim  i  jego wynikach – w 
szczególności poprzez publikację na stronie internetowej. 

19. Do pracy konkursowej można dołączyć dokument podpisany przez przedstawiciela 
ustawowego uczestnika małoletniego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
regulaminu  konkursu,  obejmujący  zgodę  przedstawiciela  ustawowego 
małoletniego uczestnika na przetwarzanie i podawanie do publicznej wiadomości 
imienia,  nazwiska  oraz  wizerunku  uczestnika  (w  przypadku  uwiecznienia  
wizerunku w  treści  pracy  konkursowej) w  związku  z  udziałem w  konkursie, we 
wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach  i  informacjach o nim  i  jego wynikach – w 
szczególności poprzez publikację na stronie internetowej. 

20. W przypadku pracy konkursowej w postaci cyfrowej informacje, o których mowa  
w  §2  ust.  16  regulaminu  konkursu  należy  przesłać  do  Organizatora  za 
pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres:  dla.dzieciakow@tim.pl  przed 
upływem daty końcowej zgłaszania prac konkursowych. 
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21. W przypadku pracy konkursowej w postaci cyfrowej, dokumenty, o których mowa 
w §2 ust. 17 regulaminu konkursu (dokumenty o których mowa w 2 ust. 18 lub ust. 
19 tylko w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody) należy dostarczyć osobiście 
lub  przesłać  do  siedziby  Organizatora  pocztą  przesyłką  poleconą  lub  kurierem 
przed upływem daty końcowej zgłaszania prac konkursowych. Postanowienia §2 
ust. 23 zdanie drugie regulaminu konkursu stosuje się odpowiednio. 

22. Na  kopercie  zawierającej  prace  konkursowe  wykonane  w  postaci  papierowej 
należy umieścić dopisek: „Konkurs #DreamTIM dla dzieciaków”.  

23. Prace  konkursowe  mające  postać  papierową  należy  dostarczyć  osobiście  lub 
przesłać pocztą przesyłką poleconą  lub kurierem na adres siedziby Organizatora: 
TIM  S.A.  ul.  Jaworska  13,  53‐612  Wrocław.  W  przypadku  przesłania  pracy 
konkursowej  pocztą  lub  kurierem,  o  zgłoszeniu  pracy  do  konkursu w  terminie 
decyduje  data  nadania  przesyłki,  z  zastrzeżeniem,  że  do  konkursu  będą 
zakwalifikowane prace, które zostaną dostarczone do Organizatora najpóźniej na 7 
dni po upływie daty końcowej zgłaszania prac konkursowych.  

24. Prace  konkursowe  w  postaci  cyfrowej  należy  przesłać  do  Organizatora  za 
pośrednictwem narzędzia umożliwiającego przesyłanie plików, z użyciem adresu 
poczty  elektronicznej  Organizatora:  dla.dzieciakow@tim.pl.  Przesyłany  plik 
powinien  mieć  nazwę  w  następującym  formacie:  Konkurs 
#DreamTIMdlaDzieciaków,  imię  i  nazwisko  autora/  jednego  z  autorów  pracy 
grupowej. Za datę zgłoszenia pracy konkursowej w postaci cyfrowej uznaje się datę 
otrzymania  przez  Organizatora  wiadomości  za  pośrednictwem  poczty 
elektronicznej  o  udostępnieniu  mu  pliku  do  pobrania  za  pośrednictwem  ww. 
narzędzia. 

25. Organizator  nie  odpowiada  za  zniszczenie  lub  uszkodzenie  prac  konkursowych 
 w trakcie ich przesłania do Organizatora. 

26. Organizator  nie  odpowiada  za  wybór  narzędzia  do  wysyłki  pracy  konkursowej  
w postaci cyfrowej oraz ewentualne trudności lub brak możliwości udostępnienia 
za pośrednictwem tego narzędzia Organizatorowi pliku z pracą konkursową. 

27. Prace konkursowe nie spełniające warunków uczestnictwa w konkursie, zgłoszone 
po terminie lub do których nie dołączono dokumentów wskazanych w §2 ust. 17 
regulaminu konkursu, nie będą uwzględniane przy ustalaniu wyników konkursu. 

28. Organizator nie zwraca uczestnikom przesłanych prac konkursowych.  
29. Przekazanie przez uczestnika w wieku 13 lat i starszego, pracy konkursowej w celu 

udziału  w  konkursie  jest  równoznacznie  z  nieodpłatnym  przeniesieniem  na 
Organizatora własności egzemplarza pracy konkursowej. 

 
§3 Wyłonienie laureatów konkursu, ogłoszenie wyników i wydanie nagród 

 
1. Prace  konkursowe  będą  oceniane  przez  Organizatora  pod  kątem  zgodności  z  tematem 

konkursu, oryginalności, pomysłowości, jakości wykonania, walorów artystycznych, estetyki pracy. 
2. W konkursie zostaną nagrodzone, według subiektywnej, swobodnej oceny Organizatora, 

po 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej. 
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 23.06.2021 r.  
4. Organizator  powiadomi  osobę  zgłaszającą  nagrodzoną  pracę  konkursową  oraz 

przedstawiciela  ustawowego  nagrodzonego  uczestnika  o  przyznaniu  nagrody  danemu 
uczestnikowi lub uczestnikom, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
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5. Niezależnie  od  przekazania  informacji  zgodnie  z  §3  ust.  4,  Organizator  poda  wyniki 
konkursu do publicznej wiadomości na stronie www.tim.pl oraz na profilach  firmowych 
organizatora w mediach społecznościowych. 

6. Laureaci  konkursu  w  poszczególnych  kategoriach  wiekowych  otrzymają  następujące 
nagrody: 
1) I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł 
2) II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 150 zł 
3) III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 100 zł  

7. W przypadku nagrodzenia pracy grupowej, nagroda za zajecie danego miejsca, zostanie 
przyznana indywidualnie każdemu współautorowi danej pracy. 

8. Oprócz  nagrody  rzeczowej Organizator  przyznaje  każdemu  laureatowi  konkursu,  który 
otrzyma ww. nagrodę, jedną nagrodę pieniężną: 
1) w przypadku I miejsca ‐ w wysokości 22 zł, 
2) w przypadku II miejsca ‐ w wysokości 17 zł. 
3) w przypadku III miejsca ‐ w wysokości 11 zł. 

9. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie kosztu podatku, 
do  którego  pobrania  od  laureata  i wpłacenia  do  urzędu  skarbowego, Organizator  jest 
zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przystępując do konkursu 
laureat  pełnoletni,  lub  przedstawiciel  ustawowy  laureata  niepełnoletniego,  zwalnia 
Organizatora z obowiązku wypłaty na jego rzecz nagrody pieniężnej.  

10. Nagroda  pieniężna  nie  podlega  wypłacie  na  rzecz  laureata  konkursu  w  przypadku 
rezygnacji z prawa do nagrody lub nieodebrania nagrody.  

11. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na gotówkę lub inny ekwiwalent. 
12. Organizator wyśle  nagrody,  pocztą  listem  poleconym  lub  kurierem,  na  adres  ośrodka 

opiekuńczo‐wychowawczego, w którym przebywa nagrodzona osoba, w terminie 14 dni 
od ogłoszenia przez Organizatora wyników konkursu. Osoba prowadząca dany ośrodek 
opiekuńczo‐wychowawczy jest zobowiązana, w imieniu Organizatora, przekazać nagrodę 
laureatowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu. 
 

§4 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
1. Administratorem  danych  osobowych  uczestnika  konkursu  jest  TIM  S.A.  z  siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, 53‐612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia‐Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 
KRS, pod nr KRS 0000022407, o kapitale  zakładowym w wysokości 22.199.200,00  zł w 
całości wpłaconym, nr NIP: 897‐000‐96‐78 (dalej: Administrator).  

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  –  Panią  Roksanę  Lejpamer,  
z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e‐mail: odo@tim.pl. 

3. TIM S.A. przetwarza dane osobowe uczestnika konkursu takie jak: 
a) w  przypadku  udziału  w  konkursie:  imię  i  nazwisko  uczestnika,  wiek,  wizerunek 

uczestnika  (w  przypadku  jego  uwiecznienia w  ramach  pracy  konkursowej),  nazwa 
ośrodka  opiekuńczo‐wychowawczego,  w  którym  przebywa  dany  uczestnik,  imię 
 i  nazwisko,  adres,  adres  e‐mail  przedstawiciela  ustawowego  niepełnoletniego 
uczestnika,  imię  i  nazwisko,  adres  e‐mail  osoby  prowadzącej  ośrodek  opiekuńczo‐
wychowawczy, w którym przebywają osoby biorące udział w konkursie, 

b) w przypadku laureatów: dodatkowo informacje o przyznanej nagrodzie, 



 

5 
 

c) w przypadku wniesienia reklamacji: imię i nazwisko i adres e‐mail. 
4. Dane  osobowe  przekazane  Administratorowi w  ramach  organizowanego  konkursu  są 

przetwarzane: 
a) w  ramach  procesu  organizacji  konkursu  ‐  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  f)  

rozporządzenia 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 (dalej: RODO), 

b) w zakresie przetwarzania  i publikacji danych osobowych autora pracy we wszelkich 
ogłoszeniach,  zapowiedziach  i  informacjach  o  konkursie  i  jego  wynikach,  w 
szczególności na stronie internetowej Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a) RODO. W przypadku uczestnika małoletniego – zgoda powinna być wyrażona przez 
osobę  sprawująca  władzę  rodzicielską  lub  opiekę  nad  dzieckiem. Wzory  zgód  na 
przetwarzanie i publikację danych osobowych stanowią załączniki 2 i 3 do regulaminu. 

5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym 
jest zapewnienie prawidłowej organizacji konkursu, umożliwienie uczestnikom konkursu 
wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu w tym wydania nagród i 
prawidłowego przebiegu konkursu, a także w celu rozpatrzenia reklamacji związanych z 
konkursem i obrony przed roszczeniami.  

6. Administrator przekazuje dane osobowe uczestnika konkursu następującym kategoriom 
odbiorców podmiotom świadczącym usługi przewozowe (kurierom) lub usługi pocztowe, 
dostawcy  usługi  poczty  elektronicznej,  podmiotom  świadczącym  usługi  doradztwa 
prawnego oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym TIM S.A. 

7. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane, w przypadku przetwarzania 
danych osobowych w celu:  
1) prawidłowej organizacji  konkursu – do  czasu  zakończenia  konkursu, w  tym wysyłki 

nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, 
2) obrony  przed  roszczeniami  –  do  momentu  wyegzekwowania  roszczenia  lub  jego 

przedawnienia, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej 
3) publikacji wyników  konkursu  –  nie  dłużej  niż  do  czasu wycofania  zgody  uczestnika 

konkursu lub przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu. 
8. Uczestnik  konkursu  posiada  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Uczestnik  konkursu ma  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  tj.:  Prezesa 
Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (ul.  Stawki  2,  00‐193 Warszawa),  gdy  uzna,  że 
przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem. 

10. Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa 
podania  danych  osobowych  uniemożliwi  uczestnikowi  wzięcie  udziału  w  konkursie, 
powiadomienia o przyznaniu nagród, wysłanie do laureata nagród rzeczowych.  

11. Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO uczestnik konkursu ma prawo w dowolnym momencie 
wnieść  sprzeciw  –  z  przyczyn  związanych  z  jego  szczególną  sytuacją  –  wobec 
przetwarzania danych osobowych, opartego na prawnie usprawiedliwionym celu TIM S.A. 

12. Administrator  nie  przetwarza  danych  osobowych  uczestników  konkursu  w  sposób 
opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

§5 
Prawa autorskie 
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1. Z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi uczestnik w wieku 13  i  starszy 

składa Organizatorowi ofertę udzielenia z chwilą wydania nagrody uczestnikowi konkursu 
lub  jego  przedstawicielowi  ustawowemu,  niewyłącznej,  nieodpłatnej  licencji  na  czas 
nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, na: 
1) kopiowanie  nagrodzonej  pracy  konkursowej,  w  tym  zawierającej  utrwalenie 

artystycznego wykonania, dowolną techniką, zapisywanie kopii w pamięci komputera, 

serwerów, w chmurach obliczeniowych; 

2) rozpowszechnianie nagrodzonej pracy konkursowej lub jej kopii, w tym zawierającej 

utrwalenie artystycznego wykonania, poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, 

nadawanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu  i w czasie przez siebie wybranym, np. w  internecie poprzez 

udostępnienie  pracy  lub  jej  kopii  na  stronach  internetowych  Organizatora,  na 

profilach  firmowych  Organizatora  w  mediach  społecznościowych,  przesyłanie  za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Przyjęcie przez Organizatora oferty udzielenia licencji, o której mowa w §5 ust. 1 następuje 
z  chwilą  zawiadomienia  uczestnika  lub  jego  przedstawiciela  ustawowego  o  przyznaniu 
nagrody danemu uczestnikowi. 

3. Z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Uczestnik w wieku 13 lat i starszy 
wyraża zgodę na opublikowanie  jego nagrodzonej pracy konkursowej z podaniem  tylko 
imienia uczestnika oraz grupy wiekowej, w której uczestnik został sklasyfikowany zgodnie 
z §2 ust. 4 regulaminu konkursu. 

§6 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 
Z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi uczestnik w wieku 13 i starszy wyraża 

nieodpłatne  zgodę  na  rozpowszechnianie  bez  ograniczeń  terytorialnych  i  przez  czas 

nieoznaczony przez Organizatora jego wizerunku uwiecznionego w treści nagrodzonej pracy 

konkursowej, w celu podawania do publicznej wiadomości  informacji o wynikach konkursu. 

Warunkiem  skuteczności  ww.  zgody  jest  dodatkowo  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie 

danych  osobowych  obejmujących  wizerunek  uczestnika,  poprzez  złożenie  odrębnego 

pisemnego oświadczenia przez uczestnika pełnoletniego –  zgodnie  z  załącznikiem nr 2  lub 

przez przedstawiciela ustawowego uczestnika małoletniego – zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§7 
Reklamacje 

 
1. Wszelkie  reklamacje  dotyczące  udziału  w  konkursie  uczestnicy  mogą  zgłaszać  do 

Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dla.dzieciakow@tim.pl w 
terminie  14  dni  od  opublikowania  przez  Organizatora  wyników  konkursu  na  stronie 
www.tim.pl. 

2. Termin do  złożenia  reklamacji uważa  się  za  zachowany w przypadku otrzymania przez 
Organizatora reklamacji przed jego upływem. 

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: 
1) dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, adres e‐mail  
2) żądanie w stosunku do Organizatora, 
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3) uzasadnienie reklamacji. 
4. Organizator  rozpatrzy  reklamację w  terminie 14 dni od  jej otrzymania. O  rozpatrzeniu 

reklamacji  uczestnik  zostanie  powiadomiony  przez  Organizatora  za  pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 

5. Organizator  może  wprowadzić  zmiany  w  regulaminie  konkursu  ze  skutkiem  od 
opublikowania  zmienionego  Regulaminu  konkursu  na  stronie  www.tim.pl.  Zmiana 
regulaminu nie wpływa na prawa  i obowiązki  stron powstałe do dnia wejścia w  życie 
nowej wersji regulaminu konkursu. 

 
Załączniki do regulaminu konkursu: 

Załącznik nr 1 – oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego uczestnika 
Załącznik nr 2 – Zgoda pełnoletniego uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych 
osobowych 
Załącznik  nr  3  ‐  Zgoda  przedstawiciela  ustawowego  na  przetwarzanie  i  publikację  danych 
osobowych małoletniego uczestnika konkursu 
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu #DreamTIM dla dzieciaków 
 
1. Małoletni uczestnik konkursu 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

wiek: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Przedstawiciel ustawowy małoletniego uczestnika konkursu: 

imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………… 

adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………………………………………. 

adres e‐mail: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Oświadczam, że został mi doręczony regulamin konkursu organizowanego przez TIM S.A., z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, 53‐612 Wrocław  , KRS: 000002407,  (zwanej dalej Organizatorem), 

zapoznałem się z jego treścią, akceptuję ją i w przypadku dziecka w wieku poniżej 13 lat ‐ zgłaszam i 

wyrażam zgodę na udział ww. dziecka ww. konkursie. 

2. Z chwilą przekazania Organizatorowi pracy konkursowej: 

1) w przypadku dziecka w wieku poniżej 13 lat – składam ofertę udzielenia Organizatorowi, z chwilą 

wydania uczestnikowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji 

na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, która zostanie przyjęta przez Organizatora z 

chwilą zawiadomienie mnie o nagrodzeniu pracy konkursowej ww. dziecka, na: 

 kopiowanie  nagrodzonej  pracy  konkursowej,  w  tym  zawierającej  utrwalenie  artystycznego 

wykonania, dowolną techniką, zapisywanie kopii w pamięci komputera, serwerów, w chmurach 

obliczeniowych; 

 rozpowszechnianie nagrodzonej pracy konkursowej  lub  jej kopii, w tym zawierającej utrwalenie 

artystycznego wykonania, poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, np. w  Internecie poprzez udostępnienie pracy  lub  jej kopii na stronach 

internetowych Organizatora, na profilach firmowych Organizatora w mediach społecznościowych, 

przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

2) w  przypadku  dziecka  w  wieku  poniżej  13  lat  –  wyrażam  zgodę  na  opublikowanie  ww.  pracy 

konkursowej  przez Organizatora  z  podaniem  tylko  imienia  dziecka  i  grupy wiekowej, w  której 

zostało sklasyfikowane dziecko zgodnie z §2 ust. 4 regulaminu konkursu  dziecka; 

3) w przypadku dziecka w wieku poniżej 13  lat  ‐ przenoszę na Organizatora nieodpłatnie własność 

egzemplarza pracy konkursowej; 

3. Oświadczam, że został mi doręczony regulamin konkursu organizowanego przez TIM S.A., z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul.  Jaworskiej 13, 53‐612 Wrocław, KRS: 000002407,  (zwanej dalej Organizatorem), 

zapoznałem się z jego treścią, akceptuję ją i w przypadku dziecka w wieku powyżej 13 lat i starszego – 

wyrażam zgodę na złożenie przez ww. dziecko oferty udzielenia Organizatorowi licencji, o której mowa 

w  §5  ust.  1  regulaminu  konkursu,  wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  przeniesienie  na  Organizatora 

własności egzemplarza pracy konkursowej oraz wyrażam  zgodę na opublikowanie ww. nagrodzonej 

pracy konkursowej przez Organizatora z podaniem  tylko  imienia dziecka  i grupy wiekowej, w której 

zostało sklasyfikowane dziecko zgodnie z §2 ust. 4 regulaminu konkursu; 

4. Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  rozpowszechnianie  bez  ograniczeń  terytorialnych  i  przez  czas 

nieoznaczony,  przez  Organizatora  wizerunku  ww.  dziecka  uwiecznionego  na  nagrodzonej  pracy 

konkursowej w celu podawania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu. 

 

Data i podpis przedstawiciela ustawowego: ……………………………………………………………………. 
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Załącznik  nr  2  do  regulaminu  konkursu  #DreamTIM  dla  dzieciaków:  Zgoda  uczestnika  konkursu  na 

przetwarzanie i publikację danych osobowych 

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku pełnoletniego uczestnika konkursu) 

1. Ja niżej podpisana/y, niniejszym wyrażam/ nie wyrażam*  

dobrowolną zgodę na przetwarzanie i podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska oraz 

wizerunku (w przypadku gdy wizerunek jest uwieczniony w wykonanej przeze mnie pracy konkursowej) w 

związku z udziałem w konkursie #DreamTIM dla dzieciaków organizowanym przez TIM S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu, przy ul. Jaworskiej 13, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach  i  informacjach o nim  i  jego 

wynikach – w szczególności poprzez publikację na stronie internetowej.  

 

2. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż: 

1) Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 

Jaworskiej  13,  53‐612  Wrocław,  wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  przez  Sąd  Rejonowy  dla 

Wrocławia‐Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000022407, o kapitale 

zakładowym  w  wysokości  22.199.200,00  zł  w  całości  wpłaconym,  nr  NIP:  897‐000‐96‐78  (dalej: 

Administrator).  

2) Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony  Danych  –  Panią  Roksanę  Lejpamer,  z  którym  kontakt 

możliwy jest za pośrednictwem adresu e‐mail: odo@tim.pl. 

3) TIM  S.A.  przetwarza  dane  osobowe  uczestnika  konkursu  takie  jak:  imię  i  nazwisko,  wizerunek  (w 

przypadku gdy wizerunek jest uwieczniony w wykonanej przez mnie pracy konkursowej).  

4) Dane osobowe przekazane Administratorowi w ramach organizowanego konkursu są przetwarzane w 

celu  publikacji  danych  osobowych  autora  pracy  we  wszelkich  ogłoszeniach,  zapowiedziach  i 

informacjach o konkursie i jego wynikach, w tym w szczególności na stronie internetowej Administratora 

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 (dalej: RODO).  

5) Administrator  przekazuje  dane  osobowe  uczestnika  konkursu  następującym  kategoriom  odbiorców 

podmiotom świadczącym usługi przewozowe (kurierom)  lub usługi pocztowe, dostawcy usługi poczty 

elektronicznej,  podmiotom  świadczącym  usługi  doradztwa  prawnego  oraz  pełnomocnikom 

procesowym reprezentującym TIM S.A.  

6) W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu publikacji wyników konkurs dane osobowe będą 

przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania niniejszej zgody.  

7) Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8) Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00‐193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest 

niezgodne z obowiązującym prawem. 

9) Podanie  przez  uczestnika  konkursu  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  odmowa  podania 

danych osobowych uniemożliwi organizatorowi publikację wyników konkursu.  

10) Administrator  nie  przetwarza  danych  osobowych  uczestników  konkursu  w  sposób  opierający  się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

Data i podpis uczestnika: ……………………………………………………………………. 

 

*Niepotrzebne skreślić.  
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Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu #DreamTIM dla dzieciaków: Zgoda przedstawiciela ustawowego 

na przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestnika konkursu 

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku małoletniego uczestnika konkursu) 

1. Ja niżej podpisana/y, niniejszym wyrażam/ nie wyrażam*  

dobrowolną  zgodę  na  przetwarzanie  i  podawanie  do  publicznej  wiadomości  imienia  i  nazwiska,  oraz 

wizerunku  (w przypadku gdy wizerunek  jest uwieczniony w wykonanej przeze mnie pracy konkursowej) 

uczestnika konkursu: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

 

w związku z udziałem w konkursie #DreamTIM dla dzieciaków organizowanym przez TIM S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu, przy ul. Jaworskiej 13, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach  i  informacjach o nim  i  jego 

wynikach ‐ w szczególności poprzez publikację na stronie internetowej. 

 

2. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż: 

1) Administratorem moich  danych  osobowych  oraz  uczestnika  konkursu  jest  TIM  S.A.  z  siedzibą  we 

Wrocławiu przy ul.  Jaworskiej 13, 53‐612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez  Sąd 

Rejonowy  dla  Wrocławia‐Fabrycznej  we  Wrocławiu,  VI  Wydział  Gospodarczy  KRS,  pod  nr  KRS 

0000022407, o kapitale zakładowym w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłaconym, nr NIP: 897‐

000‐96‐78 (dalej: Administrator).  

2) Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony  Danych  –  Panią  Roksanę  Lejpamer,  z  którym  kontakt 

możliwy jest za pośrednictwem adresu e‐mail: odo@tim.pl. 

3) TIM S.A. przetwarza następujące dane osobowe:  imię  i nazwisko przedstawiciela ustawowego autora 

pracy oraz uczestnika konkursu oraz wizerunek uczestnika konkursu (w przypadku gdy wizerunek jest 

uwieczniony w wykonanej przez uczestnika pracy konkursowej).  

4) Dane osobowe uczestnika konkursu przekazane Administratorowi  są przetwarzane w  celu publikacji 

danych osobowych autora pracy we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie 

i jego wynikach, w tym w szczególności na stronie internetowej Administratora – na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 (dalej: RODO).  

5) Administrator  przekazuje  dane  osobowe  uczestnika  konkursu  następującym  kategoriom  odbiorców 

podmiotom świadczącym usługi przewozowe (kurierom)  lub usługi pocztowe, dostawcy usługi poczty 

elektronicznej,  podmiotom  świadczącym  usługi  doradztwa  prawnego  oraz  pełnomocnikom 

procesowym reprezentującym TIM S.A.  

6) W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu publikacji wyników konkurs dane osobowe będą 
przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania niniejszej zgody.  

7) Posiadam  prawo  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia 

przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8) Posiadam  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  tj.:  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych 

Osobowych  (ul.  Stawki  2, 00‐193 Warszawa),  gdy uznam,  że przetwarzanie danych osobowych  jest 

niezgodne z obowiązującym prawem. 

9) Podanie danych osobowych uczestnika  konkursu  jest dobrowolne,  jednak odmowa podania danych 

osobowych uniemożliwi organizatorowi publikację wyników konkursu.  

10) Administrator  nie  przetwarza  danych  osobowych  uczestników  konkursu  w  sposób  opierający  się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

Data i podpis przedstawiciela ustawowego: ……………………………………………………………………. 

*Niepotrzebne skreślić.  


