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REGULAMIN PROGRAMU 
Mamo, tato, wolę wodę! 

Edycja 2022/2023 

 
§1 

DEFINICJE 
 
Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: 
 

1. Regulamin – niniejszy Regulamin programu „Mamo, tato, wolę wodę!”, określający zasady prowadzenia 
programu oraz zasady wzięcia udziału w konkursie „Dlaczego warto pić wodę?” w ramach programu „Mamo, 
tato, wolę wodę!”. 

2. Organizator – Organizatorem programu oraz konkursu w ramach programu „Mamo, tato, wolę wodę”  jest  
NAV Agency  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 3 , 02-677 Warszawa, REGON 383095736, 
NIP 5213863437, KRS 0000781701, działająca na zlecenie Żywiec - Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie, ul. 
Św. Katarzyny 187, 34-350 Węgierska Górka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
0000027034, kapitał zakładowy w wysokości 18.337.000 zł, opłacony w całości, NIP 553-00-16-738, BDO 
000016416 (Fundator) 

3. Program – Program „Mamo, tato, wolę wodę” prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w 
Regulaminie. 

4. Uczestnik Programu – uczestnikami w Programie mogą być nauczyciele występujący w imieniu 
przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych z całej Polski, zarówno 
publicznych jak i prywatnych, zwanych dalej „Przedszkolami”.  

5. Konkurs – konkurs o nazwie „Dlaczego warto pić wodę?” przeznaczony dla jego Uczestników w ramach 
programu „Mamo, tato, wolę wodę” prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w 
Regulaminie. 

6. Uczestnik konkursu – uczestnikami Konkursu mogą być przedszkola, zespoły wychowania 
przedszkolnego, oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne z całej Polski, zarówno publiczne jak i 
prywatne, które zarejestrowały się do programu przez stronę www.wolewode.pl, zwane dalej łącznie 
„Przedszkolami” lub „Placówkami”.  

 
 

§2 
CELE PROGRAMU 

 

1. Popularyzacja picia wody jako podstawowego napoju, który jest niezbędny dla organizmu żywego.  

2. Popularyzacja dobrych nawyków i odpowiedzialności społecznej dotyczących ochrony przyrody wśród 
przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych oraz zasad ekologii. 

 
 

§3 
CZAS TRWANIA PROGRAMU 

 

1. Program trwa od 1 września 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku. Przez datę zakończenia Programu rozumie 
się czas, w którym zrealizowane zostaną wszelkie należne Uczestnikom świadczenia, w tym wydanie nagród 
w Konkursie i wysyłka Certyfikatów. 

2. Rekrutacja do programu trwa od 25 sierpnia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.  
 
 

§4 
ZASADY PROGRAMU 

 
1. PRZEDMIOT PROGRAMU: 

a)  W ramach Programu Uczestnicy przeprowadzają zajęcia o tematyce zdrowotno-przyrodniczej w oparciu o 
bezpłatne materiały edukacyjne dostępne do pobrania na stronie www.wolewode.pl. Materiały edukacyjne 
dostępne są do pobrania przez zarejestrowanych Uczestników. 

b) Materiały edukacyjne znajdują  się na stronie www.wolewode.pl i będą dostępne od 23 sierpnia 2022 roku.  
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2. REJESTRACJA W PROGRAMIE: 

a) Warunkiem udziału w Programie jest:  
i. Dokonanie rejestracji Uczestnika do udziału w Programie;  
ii. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji 

Programu;  
iii. Akceptacja Regulaminu; 
iv. Akceptacja polityki prywatności 
v. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji dotyczących Programu, Konkursu oraz informacji o 

ewentualnej kolejnej edycji Programu przez Organizatora lub Administratora 
b) Rejestracja w programie polega na prawidłowym wypełnieniu przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie www.wolewode.pl i  wysłanie go bezpośrednio ze strony programu. Formularz 
zgłoszeniowy zawiera: 
i. Pełną nazwę Przedszkola 
ii. Adres Przedszkola, tj.: 

1. Ulica 
2. Numer budynku 
3. Numer lokalu 
4. Miasto/Miejscowość 
5. Kod pocztowy 

iii. Imię i nazwisko Uczestnika koordynującego realizację Programu w danym Przedszkolu 
iv. Adres e-mail Uczestnika koordynującego realizację Programu w danym Przedszkolu 
v. Liczbę grup dzieci biorących udział w Programie 
vi. Liczbę dzieci biorących udział w Programie 

c) Po rejestracji, Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail informującą o poprawnym dokonaniu rejestracji.  
d) Zgłoszenie do udziału  w  programie może odbyć się na podstawie zgłoszenia e-mailowego,  wysłanego na 

adres: kontakt@wolewode.pl. Zgłoszenie drogą e-mail jest możliwe w przypadku napotkanego 
problemu podczas zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy dostępny na www.wolewode.pl. Po 
potwierdzeniu sytuacji z Organizatorem, zgłoszenie e-mailowe zostaje przyjęte i zaakceptowane.  

e) Poprzez dokonanie rejestracji w Programie, Uczestnik oświadcza, że posiada upoważnienie do 
reprezentowania Placówki.  

 
3. REALIZACJA PROGRAMU: 

a) Zarejestrowani Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do materiałów edukacyjnych niezbędnych do 
przeprowadzenia Programu, zamieszczonych na stronie www.wolewode.pl.  

b) Wszyscy zarejestrowani Uczestnicy mogą: 
i. Wziąć udział w Konkursie dedykowanym zarejestrowanym przedszkolom. Organizator przewiduje 

jeden Konkurs tematyczny w  kwietniu 2023, którego zasady i regulamin będą publikowane na 
stronie www.wolewode.pl oraz zostały opisane w poniższym regulaminie 

ii. Wypełniać ankietę publikowaną na www.wolewode.pl 
iii. Ubiegać się o wysyłkę elektronicznego Certyfikatu za zrealizowany Program oraz Dyplomów dla 

dzieci biorących udział w Programie. Certyfikaty oraz dyplomy w formie plików pdf do 
samodzielnego wydruku są przewidziane dla zarejestrowanych Uczestników za wypełnienie ankiety 
dotyczącej Programu. Ankieta pojawi się na stronie www.wolewode.pl w zakładce Dla Nauczycieli 
w maju 2023. 

  
 

§5 
KONKURS 

 
1. NAGRODY: 

a) Organizator przewidział 46 Nagród w całym Konkursie, w tym 1 Nagroda I stopnia, 15 Nagród II 
stopnia i 30 Nagród III stopnia.  

b) Nagrodami I stopnia jest zestaw edukacyjny do eksperymentów o wartości 2300 zł brutto każdy 
c) Nagrodami II stopnia są tablice edukacyjne o wartości  469,86 zł brutto każda. 
d) Nagrodami III stopnia są planszowe gry o wartości  115 zł brutto każda. 
e) Nagrody  wydawane na rzecz Uczestnika, który ma status przedszkola publicznego są zwolnione z 

opodatkowania podatkiem dochodowym, jak również Uczestnik nie ma obowiązku wykazywania 
przychodu powstałego w wyniku otrzymania Nagrody w bilansie lub zeznaniu podatkowym. Nagrody 
wydawane na rzecz Uczestnika, który ma status przedszkola niepublicznego, tj. będącego 
działalnością gospodarczą, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Uczestnik taki winien 
wykazać przychód z tytułu uzyskania nagrody w rozliczeniu miesięcznym PIT.  

mailto:kontakt@wolewode.pl
http://www.wolewode.pl/
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f) Uczestnik nie ma możliwości otrzymania równowartości Nagrody w gotówce, bonach towarowych, 
ani też zamiany Nagrody na inną.  

 
2. ZASADY KONKURSU: 

a) Konkurs trwa od 10 kwietnia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku. Przez czas trwania Konkursu 
rozumie się okres, w którym jego Uczestnicy mogą rejestrować Zgłoszenia konkursowe. 

b) Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: 
i. Wykonać zadanie konkursowe polegające na wykonaniu komiksu o tematyce „Dlaczego warto 

pić wodę?”.  
ii. Zalogowanie się do zakładki Dla Nauczycieli na stronie www.wolewode.pl (dalej: Strona) 
iii. Wgranie zdjęcia, który musi w jednoznaczny sposób dokumentować realizację zadania 

konkursowego. (Dokumentacja) Przy wgraniu zdjęć upubliczniających wizerunki dzieci, 
niezbędne jest złożenie przez Uczestnika oświadczenia o posiadaniu pisemnych zgód rodziców 
lub opiekunów prawnych na upublicznianie wizerunku dzieci uwiecznionych w dokumentacji. 

c) Organizator przyjmuje Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem formularza na Stronie. Zgłoszenia 
przekazane inną drogą nie będą brane pod uwagę w Konkursie.  

d) Każdy Uczestnik może dodać dowolną ilość Zgłoszeń w Konkursie, jeżeli na przykład Pracę 
Konkursową chce wykonać więcej niż jedna grupa przedszkolna. Każde Zgłoszenie powinno zostać 
dodane osobno. Zdjęcia, na których będzie więcej niż jedna praca konkursowa, nie będą brane pod 
uwagę.  

e) Każdy Uczestnik może wygrać jedynie jedną Nagrodę w całym Konkursie.  
f) Praca Konkursowa powinna zostać wykonana wspólnie przez nauczyciela i dzieci uczęszczające do 

danego Przedszkola. Oznacza to, że Organizator dopuszcza pewien maksymalny poziom ingerencji 
nauczyciela w Pracę Konkursową. Jest to w szczególności: 
i. Określenie zawartości merytorycznej Pracy Konkursowej 
ii. Wykonanie napisów na Pracy Konkursowej. Wszelkie pozostałe prace, w szczególności 

plastyczne, powinny zostać wykonane przez dzieci.  
g) Do określenia prawidłowej zawartości merytorycznej Pracy Konkursowej, Organizator zaleca 

korzystanie ze źródeł znajdujących się na Stronie www.wolewode.pl. Uczestnik może jednak 
korzystać z innych, dowolnych źródeł. Dobór źródła nie jest w żaden sposób oceniany.  

h) Treść przesyłanego Zgłoszenia nie może naruszać praw autorskich, praw do wizerunku lub dóbr 
osobistych osób trzecich. Przesłanie Zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne ze złożeniem 
przez Uczestnika oświadczenia, że: 
i. Uczestnik jest jego wyłącznym autorem,  
ii. Uczestnikowi przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Zgłoszenia, 
iii. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Zgłoszenia nie zostały w żaden sposób 

obciążone prawami osób trzecich. 
i) Uczestnik przesyłając Zgłoszenie udziela Organizatorowi i Fundatorowi bez ograniczeń   

terytorialnych nieodpłatnej licencji na korzystanie ze Zgłoszenia na potrzeby Konkursu oraz w celu 
działań marketingowych Organizatora lub Fundatora, początkowo na okres 5 lat, przy czym po 
upływie 5 lat licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony, a Uczestnikowi 
przysługiwać będzie prawo do wypowiedzenia licencji zawartej na czas nieoznaczony z 2-letnim 
okresem wypowiedzenia. Udzielenie licencji obejmuje następujące pola eksploatacji: 
i. Używania, utrwalania, zwielokrotniania i wykorzystywania z rozwiązania Konkursu 

przedstawionego w Zgłoszeniu w zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji marketingowej, bez 
limitu kopii, wszelką techniką i na wszystkich nośnikach, także w formie elektronicznej i w 
Internecie, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

ii. Obrót egzemplarzami, na których utrwalono materiały lub ich części opatrzone ww. 
rozwiązaniem Konkursu w oryginale lub w kopii poprzez wprowadzanie do obrotu; 

iii. Wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym 
przeróbek i adaptacji ww. materiałów lub ich części na opakowaniach jednostkowych i 
zbiorczych towarów oraz na oznaczenie usług. 

j) Jeżeli Praca Konkursowa zawiera wizerunki osób trzecich, Uczestnik zobowiązany jest do uzyskania 
pisemnych zgód tych osób lub, w przypadku osób poniżej 16 roku życia, pisemnych zgód rodziców 
lub opiekunów prawnych na upublicznianie wizerunku. Na żądanie Organizatora Uczestnik 
przedstawi Organizatorowi uzyskane zgody. 

k) Przez termin nadesłania Zgłoszenia przez Uczestnika rozumie się datę i godzinę, z jaką Zgłoszenie 
zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym zbierającym Zgłoszenia. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu Zgłoszenia leżące po stronie 
operatorów sieci Internet, z których korzysta Uczestnik. 

 
3. ZASADY OCENY ZGŁOSZEŃ 
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a) Po zakończeniu Konkursu, Organizator powoła Komisję do oceny Zgłoszeń. Komisja może być jedno 

lub kilkuosobowa.  
b) Komisja będzie oceniać Zgłoszenia konkursowe pod kątem: 

i. Zawartości merytorycznej Pracy Konkursowej 
ii. Estetyki Pracy Konkursowej 

c) W przypadku Prac Konkursowych, co do których Komisja poweźmie uzasadnione podejrzenia, że nie 
zostały wykonane z udziałem dzieci uczęszczających do Przedszkola, lub zostały przez nie wykonane 
w niewystarczającym stopniu zgodnie z par. 5 ust. 2 pkt f, Organizator może zdecydować o 
wykluczeniu Pracy Konkursowej z oceny przez Komisję.  

d) Komisja dokona oceny Prac Konkursowych w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia 
Konkursu i wyłoni laureatów Konkursu (Laureaci).  

e) W sytuacji, kiedy dany Uczestnik zostałby wskazany przez Komisję jako Laureat więcej niż jeden raz 
(w przypadku dodania przez niego więcej niż jednego Zgłoszenia), Komisja przyzna mu jedynie jedną 
Nagrodę. Jeżeli w takiej sytuacji Nagrody byłyby różnej wartości, Komisja przyzna takiemu 
Uczestnikowi Nagrodę bardziej wartościową.  

 
4. ZASADY ODBIORU NAGRÓD 

 
a) Po wyłonieniu Laureatów przez Komisję, Organizator skontaktuje się z Laureatami drogą telefoniczną 

lub e-mailową, w celu powiadomienia ich o wygranej i potwierdzenia adresu do wysyłki Nagrody. 
b) Nagroda I stopnia zostanie przekazana Laureatowi w drodze wysyłki kurierskiej. 
c) Nagrody II stopnia zostaną przekazane Laureatom w drodze wysyłki kurierskiej. 
d) Nagrody II stopnia zostaną przekazane Laureatom w drodze wysyłki kurierskiej. 
e) Wszelkie koszty przesyłek Nagród i transferów pieniężnych związanych z wydaniem Nagród ponosi 

Organizator.  
 

 
 

§6 
REKLAMACJE 

 
1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w 

Regulaminie lub elektronicznej na adres kontakt@wolewode.pl. 
2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia do Organizatora. O 

rozpatrzeniu reklamacji Uczestnicy informowani są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres 
wskazany w piśmie. 

3. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnienia przyczyn uzasadniających złożenie 
reklamacji. 

4. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 
5. Organizator rozpatrując reklamację działa na zlecenie Żywiec-Zdrój S.A. W razie wątpliwości co do 

rozpatrzenia reklamacji, Organizator może zwrócić się do Żywiec-Zdrój S.A. o przedstawienie swojego 
stanowiska w sprawie. 

 
 
 

§7 
DANE OSOBOWE 

 
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH W PROGRAMIE I KONKURSIE: 

a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Żywiec - Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie, ul. 
Św. Katarzyny 187, 34-350 Węgierska Górka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem 0000027034, kapitał zakładowy w wysokości 18.337.000 zł, opłacony w całości, NIP 553-
00-16-738, BDO 000016416, „Administrator”).  

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się 
mailowo pod adresem: iod.zywiec-zdroj@danone.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na 
adres Administratora.  
 

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROGRAMIE: 
a) Dane w zakresie imienia, nazwiska, adres e-mail, adresu IP oraz adresu korespondencyjnego są 

przetwarzane w celu: 
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i. Realizacji Programu, w tym w celach kontaktowych, otrzymania Certyfikatu, wyłonienia laureatów 
towarzyszącego Programowi Konkursu i przekazania nagród (podstawa prawna: zgoda 
Uczestnika - art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

ii. Rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora oraz 
praw osób, których dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

iii. Ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes 
Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

iv. Promocji działalności prowadzonej przez Administratora, w szczególności poprzez publikowanie 
materiałów na stronie internetowej (postawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora 
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
 

b) W celu i zakresie niezbędnym do realizacji Programu Administrator może powierzyć lub udostępnić 
dane osobowe innym podmiotom, które wspomagają organizację Programu, w szczególności 
współpracownikom Administratora oraz podwykonawcom, czyli podmiotom, z których pomocy 
Administrator korzysta przy organizacji Programu, Organizatorowi i jego podwykonawcom, firmie 
księgowej, firmom informatycznym obsługującym jego systemy teleinformatyczne, dostawcy 
systemów informatycznych, firmom zapewniającym obsługę logistyczną i dostawy, firmom 
świadczącym usługi pocztowe, agencjom marketingowym wykonującym dla Administratora akcje 
marketingowe, promocyjne i inne, które mają zawartą z Administratorem umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w zakresie uregulowanym w tej umowie, 

c) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż będzie to niezbędne do należytego przeprowadzenia 
i realizacji Programu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, chyba 
że obowiązujące przepisy prawa wymagają od Administratora ich dłuższego przechowywania lub 
Administrator dysponuje inną podstawą prawną uprawniającą go do ich przetwarzania. Okres 
przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych 
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. . 

d) Uczestnikom przysługują, w stosownym przypadku, określonym w szczególności przez przepisy Art. 
15-22 RODO: 
i. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
ii. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
iii. Prawo do usunięcia danych, 
iv. Prawo do przenoszenia danych, 
v. Prawo ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych Uczestnika, 
vi. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
vii. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Uczestnik, w sytuacji uznania, że Jego dane 

przetwarzane są niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, nr telefonu 22 531 03 00), 

viii. Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.) 

e) Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie. 
f) Aby skorzystać z praw określonych w ust. 5 powyżej osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-

mail na adres iod.zywiec-zdroj@danone.com, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w 
jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią 
szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji jego prawa, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba 
upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim 
zakresie osoba chce skorzystać (preferowany będzie numer telefonu kontaktowego). 

 
3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W KONKURSIE: 

a) Dane Uczestników w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego, 
numeru IP i wizerunku są przetwarzane w celu: 
i. Realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania Nagród (podstawa prawna: zgoda Uczestnika - 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony 
interes Administratora oraz praw osób, których dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

ii. Ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony 
interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

iii. Promocji działalności prowadzonej przez Administratora, w szczególności poprzez publikowanie 
materiałów na Stronie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 
ust. 1 lit. f RODO). 

b) Odbiorcami danych Uczestników są podmioty, które wspomagają organizację Konkursu, wśród 
których znajdują się następujące kategorie podmiotów: 
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i. Podwykonawcy, czyli podmioty, z których Administrator korzysta przy organizacji Konkursu - w 
szczególności Organizator i jego podwykonawcy - firmy księgowe, firmy informatyczne 
obsługujące jego systemy teleinformatyczne, dostawcy systemów informatycznych, firmy 
zapewniające obsługę logistyczną i dostawy, firmy świadczące usługi pocztowe, agencje 
marketingowe wykonujące dla Administratora akcje marketingowe, promocyjne i inne, które 
mają zawartą z Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
wyłącznie w zakresie uregulowanym w tej umowie, 

ii. Pracownicy i współpracownicy Administratora. 
c) Dane są przechowywane przez okres trwania Konkursu, a w przypadku Laureatów mających status 

placówek niepublicznych – przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym 
Laureatowi została wydana Nagroda. 

d) Uczestnikom przysługują, w stosownym przypadku, określonym w szczególności przez przepisy Art. 
15-22 RODO: 
i. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
ii. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
iii. Prawo do usunięcia danych, 
iv. Prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczyła do 
Administratora, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania 
tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą administratorowi, 

v. Prawo ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych Uczestnika, 
vi. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Uczestnik, którego dane dotyczą, 

ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną 
sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO tj. realizacji szczególnego interesu Administratora. Administratorowi nie wolno już 
przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności 
osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Procedurę, dotyczącą podstaw oraz sposobu wyrażania sprzeciwu zawiera Sekcja 4 RODO), 

vii. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Uczestnik, w sytuacji uznania, że Jego 
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
nr telefonu 22 531 03 00 lub innego właściwego organu nadzorczego), 

viii. Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.) 

e) Administrator oświadcza, że dane Uczestników nie będą przekazywane poza EOG i nie są objęte 
mechanizmem profilowania. 

f) Podanie danych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia 
wzięcie udziału w Konkursie. 

g) Aby skorzystać z praw określonych w ust. 5 powyżej osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-
mail na adres iod.zywiec-zdroj@danone.com, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w 
jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią 
szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji jego prawa, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba 
upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim 
zakresie osoba chce z niego skorzystać (preferowany będzie numer telefonu kontaktowego). 

 
 

§8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PROGRAMU: 

a) Organizator zastrzega, że wszelkie materiały edukacyjne  udostępnione Uczestnikom w  związku z realizacją 
Programu są przedmiotem praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.  

b) Materiały udostępnione przez Organizatora mogą być wykorzystane wyłącznie na potrzeby 
przeprowadzenia Programu. Nie jest dozwolone wykorzystywanie materiałów w innych celach. 
 

 
2. Na czas trwania rekrutacji do Programu oraz samego Programu i organizacji konkursu, tj. od 25.08.2022 do 30.06.2023 

roku, Organizator udostępnia infolinię telefoniczną oraz e-mailową: 
a. kontakt@wolewode.pl  
Infolinia obsługuje zapytania wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00 – 17:00 
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