
Regulamin Konkursu  

„#AleAkcja z Pekao” 

(dalej „Regulamin”) 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „#Ale Akcja 

z Pekao” (dalej „Konkurs”), odbywającego się w serwisie Szkolne Zbiórki pod adresem 

www.sz.pl/aleakcjazpekao. 

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem Nagród jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014843, NIP: 5260006841, wysokość 

kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470.034 PLN (dalej: „Organizator"). 

3. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Polski Związek Koszykówki z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, 01-204 Warszawa wpisany do rejestru 

przedsiębiorców i stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta 

Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS: 0000033466, NIP: 5272043457 (dalej „Patron Honorowy”). 

4. Działającym w imieniu Organizatora realizatorem konkursu jest Insignia sp. z o. o. z siedzibą  

w Krakowie przy ul. Orląt Lwowskich 8, 31-518 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia 

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000476537, NIP: 6772376926 (dalej „Realizator”). 

5. Wspomagającym prawidłową realizację Konkursu jest: 

a. Crowd8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Plac 

Konstytucji 6/90C, 00-550 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS: 0000548195, NIP: 5242777491, właściciel serwisu www.patronite.pl oraz  

b. Neweconomy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS:0000738818, NIP:5252755410, właściciel serwisu www.sz.pl, 

(zwane dalej łącznie jako “Współrealizator”). 

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 

listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom 

zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 



7. Sponsorem nagrody w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest Organizator. 

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  

9. Decydując się na dokonanie Zgłoszenia Konkursowego poprzez Stronę Internetową Zgłaszający 

musi działać zgodnie z regulaminem serwisu.   

 

§ 2 

Definicje 

1. Jeśli z kontekstu niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej, użyte w nim określenia oznaczają: 

 

1) I Etap Konkursu: etap Konkursu opisany w § 6 ust. 1a 

Regulaminu;  

2) II Etap Konkursu: etap Konkursu opisany w § 6 ust. 1b 

Regulaminu; 

3) Film: film video o długości do 20 sek., o którym 

mowa w § 6 ust. 2a Regulaminu; 

4) Formularz Konkursowy: formularz, o którym mowa w § 6 ust. 2b 

Regulaminu, zawierający informacje 

dotyczące Szkoły, Zgłaszającego  

oraz Uczniów, za pośrednictwem którego 

Zgłaszający dokonuje Zgłoszenia 

Konkursowego;  

5) Głosowanie: procedura wyboru Laureatów Nagród, 

szczegółowo opisana w § 8 Regulaminu;  

6) Internauci lub Głosujący: osoby fizyczne posiadające w chwili oddania 

głosu pełną zdolność do czynności prawnych 

oraz spełniające kryteria opisane w § 8 ust. 7 

Regulaminu;  

7) Komisja Konkursowa: komisja opisana w § 7 ust. 1 Regulaminu 

8) Konkurs: niniejszy konkurs, organizowany dla Szkół na 

zasadach określonych w Regulaminie; 

9) Laureat lub Laureaci:   łączne określenie Laureata Nagrody I Stopnia 

oraz Laureatów Nagrody II Stopnia; 

10) Laureat Nagrody I Stopnia: z zastrzeżeniem § 8 ust. 15 Regulaminu 

oznacza Szkołę, której Film w Głosowaniu 

Internautów otrzymał najwyższą liczbę 

głosów;   

11) Laureat Nagrody II Stopnia: z zastrzeżeniem § 8 ust. 15 Regulaminu 

oznacza Szkołę, której Film w Głosowaniu 



Internautów otrzymał kolejno II, III, IV, V lub 

VI miejsce z najwyższą liczbą głosów; 

12) Licencja: prawo do korzystania z Filmu szczegółowo 

opisane w § 11 Regulaminu; 

13) Nagroda lub Nagrody:   łączne określenie Nagrody I Stopnia  

oraz Nagród II Stopnia; 

14) Nagroda I Stopnia:   nagroda opisana w § 9 ust. 1a Regulaminu; 

15) Nagroda II Stopnia: nagroda opisana w § 9 ust. 1b Regulaminu; 

16) Organizator: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  

z siedzibą  w Warszawie ul. Grzybowska 

53/57, 00-844 Warszawa, KRS nr: 

0000014843; 

17) Patron Honorowy: Polski Związek Koszykówki z siedzibą  

w Warszawie przy  ul. Siedmiogrodzkiej 9,  

01-204 Warszawa KRS nr: 0000033466; 

18) Przewodniczący Komisji Konkursowej: przedstawiciel Organizatora wchodzący  

w skład Komisji Konkursowej, który posiada 

decydujący głos w sprawach opisanych w § 7 

ust. 2 oraz § 8 ust.15 Regulaminu; 

19) Realizator:   Insignia sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy 

ul. Orląt Lwowskich 8, 31-518 Kraków, KRS 

nr: 0000476537; 

20) Strona Konkursowa: strona internetowa prowadzona pod 

adresem: www.aleakcjazpekao.pl, za 

pośrednictwem której odbywać się będzie 

Konkurs; 

21) Strona Szkolne Zbiórki: strona internetowa prowadzona pod 

adresem: www.sz.pl, na której należy 

zarejestrować się w celu wzięcia udziału w 

Głosowaniu;  

22) Szkoła: publiczna lub niepubliczna szkoła 

podstawowa, prowadząca działalność na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

23) Tablica: element Nagrody I Stopnia oraz Nagrody II 

Stopnia, szczegółowo opisany w § 9 ust. 1a 

ppkt. ii oraz ust. 1b ppkt. ii Regulaminu;   

24) Uczeń: uczeń Szkoły, będącej Uczestnikiem 

Konkursu, realizujący Zadanie Konkursowe; 

http://www.aleakcjazpekao.pl/
http://www.sz.pl/


25) Uczestnik Konkursu: Szkoła reprezentowana w Konkursie przez 

Zgłaszającego, która realizuje Zadanie 

Konkursowe;   

26) Współrealizator: Crowd8 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Plac Konstytucji 6/ 90C, 00-550 

Warszawa, KRS nr: 0000548195 oraz 

Neweconomy spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, 

KRS:0000738818;  

27) Wydarzenie: spotkanie organizowane przez Organizatora,  

z koszykarzami Patrona Honorowego, 

szczegółowo opisane w § 3 ust. 2 

Regulaminu; 

28) Zadanie Konkursowe: zadanie, o którym mowa w § 6 ust. 2a 

Regulaminu;  

29) Zakwalifikowana Szkoła: Szkoła, której Zgłoszenie Konkursowe zostało 

wybrane przez Komisję Konkursową do II 

Etapu Konkursu, zgodnie z zasadami 

opisanymi w § 7 Regulaminu;  

30) Zgłaszający: upoważniony na mocy stosownych zgód 

nauczyciel bądź rodzic jednego z Uczniów, 

dokonujący Zgłoszenia Konkursowego  

w imieniu Uczestnika Konkursu;   

31) Zgłoszenie Konkursowe: łączne spełnienie wszystkich przesłanek,  

o których mowa w § 6 ust. 2a–d Regulaminu. 

 

§ 3 

Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest: 

1) promowanie aktywności fizycznej w Szkołach wśród uczniów klas podstawowych,  

tj. zachęta do przełamywania barier, które mogą powodować brak lub niską aktywność 

fizyczną wśród dzieci; promowanie lekcji wychowania fizycznego i kultury fizycznej; jak 

również zachęcanie uczniów do uprawiania sportów, w szczególności koszykówki; 

2) doposażenie Szkół w sprzęt sportowy; 

2. W Szkole, która zdobędzie największą liczbę głosów w Głosowaniu, Organizator zorganizuje 

wydarzenie, podczas którego odbędzie się spotkanie z trzema koszykarzami – przedstawicielami 

Patrona Honorowego oraz liczne gry i zabawy dla Uczniów ww. Szkoły z wykorzystaniem 



elementów promujących wizerunek Organizatora (dalej „Wydarzenie”). Wydarzenie zostanie 

zorganizowane po uprzednim zweryfikowaniu przez Realizatora czy ww. Szkoła posiada 

możliwości techniczne i logistyczne na zorganizowanie Wydarzenia oraz w terminie ustalonym  

z dyrekcją ww. Szkoły, jednak nie później niż do końca roku szkolnego 2022/2023.  

3. W przypadku gdy Szkoła, która zebrała największą ilość głosów w Głosowaniu, nie będzie 

posiadać możliwości technicznych i logistycznych na zorganizowanie Wydarzenia, wówczas 

Organizator po uprzednim zweryfikowaniu przez Realizatora wyżej wskazanych możliwości, 

zorganizuje Wydarzenie w Szkole, która kolejno otrzymała największą liczbę głosów  

w Głosowaniu.  

§ 4 

Czas i Miejsce Konkursu 

1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Strony 

Konkursowej. 

2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 

1) I Etap Konkursu - trwać będzie od dnia 19 września 2022 r. od godz. 11:00:00 do dnia 

30 listopada 2022 r. do godz. 17:00:00; 

2) II Etap Konkursu - trwać będzie od dnia 21 grudnia 2022 r. od godz.  

17:00:00 do dnia 31 stycznia 2023 r. do godz. 17:00:00. 

3. Konkurs zostanie ogłoszony dnia 19 września 2022 r. poprzez Stronę Konkursową.  

4. Oficjalna publikacja wyników I Etapu Konkursu nastąpi w dniu 21 grudnia 2022 r. za 

pośrednictwem Strony Konkursowej. 

5. Publikacja wyników II Etapu Konkursu nastąpi na Stronie Konkursowej dnia 7 lutego 2023 r.  

o godz. 9:00:00. 

§ 5 

Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne w rozumieniu  

art. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, wpisane do właściwych ewidencji lub 

rejestrów, działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Udziału w Konkursie nie mogą brać Szkoły, w których uczniami są dzieci członków Komisji 

Konkursowej, lub dzieci ich małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, osób pozostających 

z nimi w stosunku przysposobienia lub stałym pożyciu, ani dzieci osób pozostających z członkiem 

Komisji Konkursowej w stałym pożyciu. 

4. W Głosowaniu nie mogą brać udziału osoby posługujące się na cele głosowania adresem e-mail 

w domenie @pekao.com.pl. 

5. Uczestnikiem Konkursu jest Szkoła, która dokona Zgłoszenia Konkursowego, zgodnie  

z brzmieniem § 6 Regulaminu.  



6. Przystępując do Konkursu, Zgłaszający, który reprezentuje Uczestnika Konkursu, zobowiązany 

jest do złożenia w formie klikalnych pól wyboru (checkboxów) oświadczeń o treści wskazanej  

w § 6 ust. 2d Regulaminu.  

 

§ 6 

Mechanizm i warunki udziału w Konkursie 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

a. I Etap Konkursu – w którym zbierane są Zgłoszenia Konkursowe, a następnie Komisja 

Konkursowa wyłania 20 (dwadzieścia) najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych, które 

zakwalifikują się do II Etapu Konkursu; 

b. II Etap Konkursu – w którym przeprowadzone zostanie głosowanie Internautów zgodnie 

z § 8 Regulaminu oraz wyłoniony zostanie jeden (1) Laureat Nagrody I Stopnia  

oraz pięciu (5) Laureatów Nagrody II Stopnia.  

2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu powinien w czasie trwania I Etapu Konkursu: 

a. wykonać - poprzez zespół Uczniów - Zadanie Konkursowe, którego treść brzmi 

następująco: 

„Nagrajcie z kolegami lub koleżankami film o długości do 20 sek., na którym 

widać jak wspólnie bawicie się koszykówką. Akcję możecie wykonać na hali  

w szkole, na boisku, a nawet u Was przed domem! Może to być seria podań, 

zwód, rzut do kosza albo nawet zwykłe kozłowanie – wszystko to, co kojarzy 

Wam się z grą w koszykówkę. Zaskoczcie nas kreatywnością, oryginalnością  

lub poczuciem humoru!”. 

b. wypełnić Formularz Konkursowy dostępny na Stronie Konkursowej; 

c. załączyć do Formularza Konkursowego: 

i. Film; 

ii. skany zgód, o których mowa w § 6 ust. 4 i 6 Regulaminu; 

d. ponadto, Zgłaszający obowiązany jest do zaznaczenia w Formularzu Konkursowym za 

pomocą klikalnych pól wyboru (checkboxów) oświadczeń o następującej treści: 

i. „Oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu”; 

ii. „Oświadczam, że: 

− szkoła, w imieniu której dokonuję Zgłoszenia Konkursowego, wyraziła 

zgodę na udział w Konkursie; 

− posiadam wymagane prawem zgody na udział Uczniów oraz ew. innych 

osób w Filmie i w Konkursie, a także zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora i Realizatora wizerunku oraz danych osobowych Uczniów 

oraz ew. innych osób, biorących udział w Filmie, w tym do publikacji 

Filmu na Stronie Konkursowej; 



− w przypadku zakwalifikowania się Szkoły do II Etapu Konkursu, 

dostarczę w terminie 5  dni od dnia  otrzymania od Realizatora 

wiadomości e-mail informującej o zakwalifikowaniu się Szkoły do II 

Etapu Konkursu oświadczenie, o którym mowa w § 7 ust. 5 

Regulaminu”. 

3. Zadanie Konkursowe może być wykonane tylko przez Uczniów danej Szkoły. W Filmie 

stanowiącym wykonanie Zadania Konkursowego mogą brać udział inne osoby, wspomagające 

Uczniów, pod warunkiem pozyskania przez Zgłaszającego od tych osób zgód,  

o których mowa w § 6 ust. 4 i 6 Regulaminu. 

4. Zgłoszenia Konkursowego (pod rygorem dyskwalifikacji w Konkursie) dokonuje Zgłaszający, 

który posiada zgodę rodzica/opiekuna prawnego: 

a. na udział Ucznia w Filmie oraz Konkursie, 

b. na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku Ucznia (w tym na publikację Filmu na 

Stronie Konkursowej) oraz 

c. na przetwarzanie danych osobowych Ucznia na cele Konkursu. 

 Wzór takiej zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

5. Każda Szkoła może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych, tj. wziąć udział  

w Konkursie więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że każde Zgłoszenie Konkursowe zawiera 

inny Film. 

6. Film może zostać nagrany z udziałem dowolnej liczby Uczniów. W takim przypadku zgoda,  

o której mowa w § 6 ust. 4 powyżej, winna zostać pozyskana od rodzica lub opiekuna prawnego 

każdego z niepełnoletnich uczestników Filmu. Jeśli w filmie biorą udział osoby pełnoletnie, 

powinny one we własnym imieniu udzielić analogicznych zgód. Wzór takiej zgody osoby 

pełnoletniej stanowi Załącznik nr 1a do Regulaminu. 

7. Zgłoszenie Konkursowe nie może naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich 

ani dóbr osobistych, ani też być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze 

dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane jako naruszające dobre obyczaje lub 

prawo. 

8. W Konkursie brane są pod uwagę wyłącznie te Zgłoszenia Konkursowe, które zostały przesłane 

przez Formularz Konkursowy w czasie trwania I Etapu Konkursu. 

9. Film nie może zawierać lokowania wyraźnych oznaczeń ani nazw przedsiębiorców ani marek 

innych aniżeli Bank Polska Kasa Opieki S.A. (w tym wszelkie logotypy, znaki towarowe, nazwy 

handlowe przedsiębiorstw i produktów), ani znaków wodnych, przy czym za naruszenie 

niniejszego punktu Regulaminu nie uważa się oznaczeń widocznych incydentalnie na: 

a) ubraniach czy obuwiu uczestników Filmu, 

b) piłkach lub innych akcesoriach sportowych, które zostały użyte w Filmie; 

c) boisku lub innym miejscu gry w koszykówkę, 

d) scenerii rozgrywania Filmu (np. ulica, park itp.). 

 



Film nie może również zawierać odniesień tj. w szczególności wskazań z imienia i nazwiska, ani 

wizerunków osób publicznych, ani zawierać oznaczeń czy odniesień do wyrobów tytoniowych 

ani napojów alkoholowych. 

10. Uczestnik Konkursu oświadcza, że pozyskał od wszelkich osób, które wniosły wkład twórczy do 

Filmu, prawa autorskie w zakresie niezbędnym do udzielenia Organizatorowi Licencji, o której 

mowa w § 11 Regulaminu.  

 

§ 7 

Zasady wyboru Szkół do II Etapu Konkursu 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (w tym jego zgodnością z Regulaminem) czuwać 

będzie Komisja Konkursowa złożona z 6 (sześciu) przedstawicieli: w tym 3 przedstawicieli 

Patrona Honorowego, 1 przedstawiciela Organizatora (dalej “Przewodniczący Komisji 

Konkursowej”), 1 przedstawiciela Współrealizatora oraz 1 przedstawiciela Realizatora, przy 

czym decydujący głos w kwestiach opisanych w § 7 ust. 2 oraz § 8 ust. 16 ma Przewodniczący 

Komisji Konkursowej. Do zadań Komisji Konkursowej należy: 

a. zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim Uczestnikom Konkursu, którzy 

dokonali Zgłoszeń Konkursowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu; 

b. rozstrzygnięcie I Etapu Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami 

pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, w tym ocena przesłanych przez 

Uczestników Zgłoszeń Konkursowych oraz wybór Szkół zakwalifikowanych do II Etapu 

Konkursu;  

c. w przypadku opisanym w § 8 ust. 15 Regulaminu wybór Laureata Nagrody I Stopnia i 

Laureata Nagrody II Stopnia; 

d. weryfikowanie prawa do Nagrody, weryfikowanie spełnienia przez Uczestnika 

wszystkich wymogów Regulaminu; 

e. prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 

2. Komisja Konkursowa w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia I Etapu Konkursu 

spośród Zgłoszeń Konkursowych przesłanych w czasie trwania I Etapu Konkursu wybierze 20 

najciekawszych, które zakwalifikowane zostaną do II Etapu Konkursu oraz niezwłocznie 

poinformuje Realizatora o przedmiotowym wyborze. 

3. W czasie dokonywania wyboru 20 najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych, Komisja 

Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące elementy Filmu: 

a. kreatywność;  

b. oryginalność;  

c. pomysłowość;  

d. zgodność z treścią Zadania Konkursowego oraz 

e. poczucie humoru wyrażone w Filmie. 

Uczestnik Konkursu, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie zakwalifikowane do II Etapu 

Konkursu zwany jest dalej „Zakwalifikowaną Szkołą”. 



4. Realizator po powzięciu informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, skontaktuje się za 

pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie telefonicznej (na adresy wskazane w 

Formularzu Konkursowym) z 20 Zgłaszającymi, celem poinformowania ich o przyznaniu im 

statusu Zakwalifikowanej Szkoły oraz celem uzyskania oświadczeń, o których mowa w § 7 ust.5 

Regulaminu koniecznych do uczestnictwa w II Etapie Konkursu. 

5. W przypadku zakwalifikowania się przez Szkołę do II Etapu Konkursu zgodnie z brzmieniem  

§ 7 ust. 2-3 Regulaminu, Zgłaszający obowiązany będzie do dostarczenia na adres  

e-mail Realizatora: aleakcja@insignia.pl, w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Realizatora 

wiadomości e-mail informującej o zakwalifikowaniu się Szkoły do II Etapu Konkursu, 

następujących oświadczeń:  

a. upoważnienia udzielonego mu przez dyrektora Zakwalifikowanej Szkoły do udziału 

Szkoły w II Etapie Konkursu oraz do reprezentowania jej w Konkursie; 

b. zezwolenia udzielonego przez dyrektora Zakwalifikowanej Szkoły Realizatorowi  

oraz Organizatorowi na zorganizowanie Wydarzenia wraz z oświadczeniem  

o zapewnieniu przez Zakwalifikowaną Szkołę odpowiednich środków BHP celem 

organizacji Wydarzenia; 

c. oświadczenia Zakwalifikowanej Szkoły, że w dniu Wydarzenia posiadać będzie: 

• zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku uczniów biorących 

udział w Wydarzeniu, 

• wszelkie zgody niezbędne do publikacji przez Organizatora i Realizatora relacji  

z Wydarzenia w mediach społecznościowych Organizatora lub Realizatora, 

• zgody niezbędne do dalszego wykorzystywania relacji z Wydarzenia w celach 

komercyjnych i promocyjnych Organizatora lub Realizatora;  

d. oświadczenia Zakwalifikowanej Szkoły o zgodzie na zamontowanie w Szkole przez 

Realizatora Tablicy wraz ze zobowiązaniem do utrzymywania Tablicy w Szkole przez 

okres 12 miesięcy od daty jej zamontowania, a to na wypadek otrzymania Nagrody I 

Stopnia lub Nagrody II Stopnia. 

Wzór przedmiotowych oświadczeń stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu.  

Oświadczenia, o którym mowa powyżej powinny być przekazane Realizatorowi w formie co 

najmniej elektronicznej, tj. skan podpisanego oświadczenia lub dokument podpisany 

elektronicznie lub inna forma uzgodniona z Realizatorem. 

6. Na żądanie Realizatora, Zgłaszający dostarczy dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 4 i 6  

oraz w § 7 ust. 5 powyżej, również w formie pisemnej (w oryginale) na adres korespondencyjny 

Realizatora.  

7. W przypadku braku dostarczenia oświadczeń, o których mowa w § 7 ust. 5 oraz § 6 ust. 4 i 6 

Regulaminu, najpóźniej w terminie wskazanym w § 7 ust. 5 powyżej, Szkoła zostanie 

wykluczona z udziału w Konkursie, zaś Komisja Konkursowa w terminie  5 kolejnych dni  – 
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zgodnie z procedurą opisaną w § 7 Regulaminu – wybierze inną Zakwalifikowaną Szkołę do 

wzięcia udziału w II Etapie Konkursu.  

8. W przypadku braku dostarczenia oświadczeń, o których mowa w § 7 ust. 5 przez 

Zakwalifikowane Szkoły zgodnie z procedurą ponownego wyboru, o której mowa w ust. 7 

powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo wyboru mniejszej ilości Szkół (tj. mniej niż 20) do 

II Etapu Konkursu.  

 

§ 8 

Głosowanie 

1. 20 Zakwalifikowanych decyzją Komisji Konkursowej Szkół weźmie udział w Głosowaniu, które 

będzie miało na celu wybór jednego (1) Laureata Nagrody I Stopnia oraz pięciu (5) Laureatów 

Nagrody II Stopnia. 

2. 20 Filmów nadesłanych w I Etapie Konkursu przez zakwalifikowanie do II etapu szkoły zostanie 

opublikowanych na Stronie Konkursowej celem umożliwienia oddawania na nie głosów  

w Głosowaniu.  

3. Głosowanie rozpocznie się dnia 21 grudnia 2022 r. o godz. 17:00:00 i zakończy się dnia 31 

stycznia 2023 r. o godz. 17:00:00. 

4. Głosowanie prowadzone będzie na Stronie Konkursowej oraz organizowane jest   

w celu wyłonienia 1 (jednego) Laureata Nagrody I Stopnia oraz 5 (pięciu) Laureatów Nagrody 

II Stopnia. 

5. Czynności techniczne, związane z przeprowadzeniem Głosowania, zostały zlecone 

Współrealizatorowi, który odpowiedzialny jest za techniczny przebieg Głosowania.  

6. Udział w Głosowaniu jest dobrowolny i nieodpłatny.  

7. W Głosowaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które: 

a. są pełnoletnie; 

b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 

c. posiadają dostęp do Internetu oraz aktywny adres poczty elektronicznej; 

d. dokonają rejestracji na Stronie Szkolne Zbiórki poprzez założenie konta w serwisie 

www.sz.pl za pomocą adresu e-mail innego niż adres w domenie @pekao.com.pl; 

e. zapoznały się z Regulaminem Konkursu i zaakceptowały za pomocą klikalnych pól 

wyboru  (checkboxów) jego zasady;  

f. dokonują głosowania za pomocą adresu e-mail innego niż adres w domenie 

@pekao.com.pl. 

8. Oddanie głosu na wybrany Film odbywa się kolejno poprzez: 

a. uruchomienie Strony Konkursowej, na której opublikowane zostaną Filmy; 

b. kliknięcie w przycisk „Zagłosuj” znajdującego się przy wybranym Filmie;  

c. zarejestrowanie lub zalogowanie się na Stronie Szkolne Zbiórki; 

d. zaakceptowanie pól wyboru dot. uprawnień do głosowania, które wyświetlane będą  

w wyskakującym na Stronie Konkursowej banerze informacyjnym; 

http://www.sz.pl/


e. ponowne kliknięcie w przycisk "Zagłosuj”. 

9. Głosujący może oddać tylko jeden głos dziennie na jeden z  Filmów, które zakwalifikowane 

zostały do II Etapu Konkursu. 

10. Zabronione jest korzystanie z funkcji, metod i oprogramowań, które mają na celu 

wygenerowanie zautomatyzowanych głosów lub zakłócających funkcjonowanie Strony 

Konkursowej oraz panelu do głosowania.  

11. Współrealizator uprawniony jest do weryfikacji zgodności oddanych głosów z niniejszym 

Regulaminem. W przypadku powzięcia uzasadnionej wątpliwości, co do naruszenia zasad 

Regulaminu, Organizator będzie uprawniony do umorzenia głosów, co do których istnieje 

podejrzenie o ich zgromadzeniu w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, zasadami Strony 

Konkursowej, czy też z zasadami współżycia społecznego. 

12. Głosujący przez fakt oddania głosu potwierdza, że spełnia warunki do Głosowania opisane  

w niniejszym Regulaminie.  

13. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 15 Regulaminu, kryterium decydującym o  uzyskaniu tytułu Laureata, 

jest wyłącznie liczba zgromadzonych głosów w Głosowaniu. 

14. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 Regulaminu, Szkoła, której Film po zakończeniu Głosowania otrzymał 

najwyższą liczbę głosów Internautów, zostaje Laureatem Nagrody I Stopnia. Laureatami 

Nagrody II Stopnia zostaje kolejnych pięć Szkół, których Filmy otrzymały najwyższą liczbę 

głosów (zajęły miejsca od drugiego do szóstego w Głosowaniu). 

15. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 Regulaminu, w przypadku, gdy dwa lub więcej Filmy zgromadzą 

identyczną liczbę głosów Internautów, o wyborze Laureata konkretnej Nagrody decydować 

będzie Komisja Konkursowa, kierując się zasadami, o których mowa w § 7 ust. 2-3 Regulaminu. 

 

§ 9 

Nagrody 

1. Nagrodami przewidzianymi w Konkursie są: 

a. 1 x Nagroda I Stopnia, tj.: 

i. voucher o wartości 30.000,00 zł brutto do sklepu sportowego SportPoland 

(prowadzonego pod adresem: www.sportpoland.com) na zakup sprzętu 

sportowego dla Szkoły; 

ii. tablica o wymiarach nie większych niż 100cm x 70cm,  informująca  o wygranej 

w Konkursie. 

b. 5 x Nagroda II Stopnia, tj.: 

i.  voucher o wartości 10.000,00 zł brutto do sklepu sportowego SportPoland na 

zakup sprzętu sportowego dla Szkoły; 

ii.  tablica o wymiarach nie większych niż 100cmx70cm, informująca o wygranej 

w Konkursie. 

 

2. Szkoła może otrzymać tylko jedną Nagrodę w Konkursie. 



3. Po wyłonieniu Laureata Nagrody I Stopnia oraz Laureatów Nagrody II Stopnia Organizator lub 

Realizator - w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników II Etapu Konkursu - 

dokona weryfikacji możliwości realizacji Nagrody u każdego z tych Laureatów (tj. potwierdzi 

uczestnictwo Szkoły w Konkursie oraz czy nie ma przeszkód do przyjęcia przez Szkołę Nagrody). 

Weryfikacja nastąpi poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z dyrekcją danego Laureata.  

W przypadku braku możliwości realizacji Nagrody I Stopnia lub Nagrody II Stopnia w wybranej 

Szkole (dalej „Szkoła Rezygnująca”), Komisja Konkursowa wybierze kolejną Szkołę spośród 

Zakwalifikowanych Szkół, która kolejno uzyskała największą liczbę głosów w Głosowaniu (§ 8 

ust. 15 stosuje się) i przyzna jej odpowiednią Nagrodę. W ten sposób Szkoła Rezygnująca traci 

prawo do Nagrody.  

4. Laureat, aby nabyć prawo do Nagrody zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od 

otrzymania od Organizatora lub Realizatora wiadomości, o której mowa w § 9 ust. 3 powyżej, 

przekazać Organizatorowi lub Realizatorowi pełne dane instytucji (szkoły) oraz informacje 

konieczne do realizacji Nagrody.  

5. Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Laureata zobowiązania określonego  

w § 9 ust. 4 powyżej jest równoznaczne z tym, że dany Laureat nie nabył prawa do Nagrody.  

6. Jeżeli pierwsza próba skontaktowania się z Laureatem, o której mowa w § 9 ust. 3 powyżej, nie 

powiedzie się, wówczas Organizator lub Realizator podejmie kolejną próbę kontaktu w ciągu 24 

godzin od pierwszej, w formie telefonicznej oraz e-mailowej. Jeśli kolejna próba kontaktu okaże 

się nieudana, Organizator lub Realizator podejmie ostatnią próbę kontaktu z Laureatem  

w terminie 48 godzin od pierwszej próby kontaktu z Laureatem. Po bezskutecznym upływie 

terminów, tj. w przypadku braku podjęcia kontaktu przez Laureata, rozumianego zarówno jako 

brak odpowiedzi, jak i jako zaprzestanie dalszego komunikowania się, co doprowadzi do braku 

uzyskania od Szkoły - w terminie wskazanym w § 9 ust. 4 Regulaminu - danych wymaganych 

do przesłania i rozliczenia Nagrody, Organizator ma prawo do anulowania wygranej i może 

przyznać Nagrodę kolejnej w rankingu Szkole, która odpowiadać będzie warunkom opisanym  

w § 9 ust. 4 powyżej. 

7. W razie zaistnienia po stronie Laureata obowiązku podatkowego związanego z otrzymaniem 

Nagrody, ze względu na możliwość prowadzenia działalności przez Szkołę w różnych formach 

prawnych, Realizator w porozumieniu ze Szkołą ustali zasady ewentualnych rozliczeń 

podatkowych zgodnie z przepisami prawa.   

8. Przekazanie przez Laureata prawa do Nagrody osobom trzecim lub jej wymiana na nagrodę 

innego rodzaju nie są możliwe. 

 

§ 10 

Reklamacje 

1. Każdy Uczestnik Konkursu może składać Organizatorowi reklamację w przedmiocie 

przeprowadzania Konkursu. 



2. Reklamacje, dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Konkursu, mogą być zgłaszane w formie 

pisemnej na adres siedziby Realizatora wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu, albo w formie e-mail 

na adres mailowy Realizatora: aleakcja@insignia.pl  

3. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, jej adres email 

(lub adres korespondencyjny) i opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. 

4. Komisja Konkursowa rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu i udziela na 

nie odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty wpłynięcia. Odpowiedź 

zostanie udzielona w takiej samej formie, w jakiej zostanie zgłoszona reklamacja. 

 

§ 11 

Prawa intelektualne 

1. Dokonanie przez Uczestnika Konkursu Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne ze 

złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że przysługuje mu wyłączne  

i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego, w tym  

w szczególności – do nadesłanego w ramach takiego Zgłoszenia Konkursowego Filmu.  

2. Dokonanie przez Uczestnika Konkursu Zgłoszenia Konkursowego jest także równoznaczne ze 

złożeniem przez Uczestnika Konkursu zapewnienia, iż Zgłoszenie Konkursowe, w tym  

w szczególności – nadesłany w ramach tego Zgłoszenia Film, nie jest obciążony żadnymi wadami 

prawnymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a także że nie narusza żadnych praw 

ani prawnie chronionych dóbr osób trzecich. W przypadku gdy powyższe zapewnienie 

Uczestnika Konkursu okaże się nieprawdziwe, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się ponieść 

wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić 

Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw (np. autorskich) 

lub innych prawnie chronionych dóbr.  

3. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z niniejszym Regulaminem, w którym to 

zgłoszeniu został załączony Film, równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi  

i Realizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej, niegraniczonej 

terytorialnie Licencji na korzystanie z takiego Filmu (w całości lub w jakiejkolwiek części)  

 na wszystkich znanych w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu polach eksploatacji,  

w szczególności do: 

a. utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania Filmu w Internecie lub innych mediach 

elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Instagram, Facebook, 

oraz na Stronie Konkursowej i innych stronach internetowych prowadzonych przez 

Organizatora lub Realizatora); 

b. publicznego udostępnienia Filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii 

mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji 

i wytworzonych egzemplarzy); 
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c. wykorzystania Filmu: na cele promocji i reklamy Organizatora lub Realizatora, 

podsumowań dotyczących Kampanii pod nazwą „#AleAkcja z Pekao”, w konkursach 

branżowych (reklamowych) z udziałem Realizatora lub Organizatora, a także 

merchandisingu, w szczególności na tego rodzaju cele Organizatora 

na czas oznaczony 5 lat, a następnie - po upływie 5 lat - na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem, 

że Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas 

nieoznaczony za 2-letnim okresem wypowiedzenia. 

4. Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi i Realizatorowi na udzielanie sublicencji podmiotom 

trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

5. Uzyskanie przez Organizatora i Realizatora w ramach Licencji praw do Filmów objętych 

Zgłoszeniami Konkursowymi nie rodzi po stronie Organizatora i Realizatora obowiązku ich 

wykorzystania na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej. 

 

§ 12 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe osób działających w imieniu Uczestników Konkursu, osób biorących udział  

w nadesłanych do Konkursu Filmach oraz osób Głosujących (imię, nazwisko, numer telefonu 

oraz adres e-mailowy), będą przetwarzane 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 (dalej: „RODO”). 

2. Administratorem w/w danych osobowych jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014843, NIP: 5260006841, wysokość 

kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 PLN, przy czym na cele rozliczenia 

ewentualnego podatku od Nagród administratorem danych osobowych  jest Realizator, 

natomiast na cele przeprowadzenia Głosowania administratorem danych osobowych osób 

Głosujących jest Współrealizator. 

3. Podstawą przetwarzania w/w danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora 

wynikający z realizacji postanowień Regulaminu oraz dobrowolne przystąpienie Uczestnika do 

Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich nie podania Uczestnik Konkursu nie 

będzie mógł wziąć udziału w Konkursie, a osoba głosująca nie będzie mogła oddać głosu  

w Konkursie. Podstawą przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes 

Organizatora polegający na rozpatrywaniu reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych 

na cele podatkowe są odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora lub Realizatora przez czas trwania Konkursu, 

jego rozstrzygania, przyznawania nagród na rzecz Szkół oraz rozpatrywania reklamacji, a 



następnie w celach archiwalnych, księgowych i podatkowych na czas zgodny z obowiązującymi 

przepisami.  

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 

jak również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku danych osobowych 

przetwarzanych na cele marketingowe). 

6. W/w osobie przysługuje także prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez 

Organizatora/Realizatora przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - 

organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych. 

7. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora na potrzeby Konkursu nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 

8. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora na potrzeby Konkursu mogą być przekazywane 

zewnętrznym dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi IT), podmiotom, przy pomocy 

których przeprowadzany jest Konkurs (w tym Realizator, Współrealizator), firmom księgowym, 

firmie kurierskiej oraz na podstawie przepisów prawa organom administracji oraz sądom. 

9. W celu zadawania pytań lub realizacji przysługujących praw dotyczących przetwarzania danych, 

prosimy o kontakt pod adresem e-mail: aleakcja@insignia.pl lub wysyłając korespondencję na 

adres Realizatora, wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu.  

§ 13 

Postanowienia dodatkowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

i inne obowiązujące przepisy prawa. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 września 2022 roku.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie mogą 

być mniej korzystne dla Uczestników Konkursu niż w dniu rozpoczęcia Konkursu.  

4. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, a także na Stronie Konkursowej. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu z dnia 19 września 2022 r. – wzór zgody dla osoby niepełnoletniej: 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………………….., 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 
 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka: 
 
………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 
 
przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57,  
00-844 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014843 (dalej: „Organizator") 
 
w związku z udziałem dziecka w filmie (dalej „Film”), zgłoszonym do konkursu pod nazwą „#Ale Akcja z Pekao” 
(„Konkurs”), oraz na utrwalenie i wykorzystanie przez Organizatora wizerunku dziecka utrwalonego w Filmie oraz 
podczas finału Konkursu, odbywającego się w szkole, do której dziecko uczęszcza (materiały w postaci zdjęć oraz 
video) - na cele przeprowadzenia Konkursu, podsumowania wyników Konkursu oraz komunikacji w mediach o 
Konkursie. Niniejsza zgoda stanowi także nieodpłatną zgodę na rozpowszechnienie wizerunku dziecka w rozumieniu 
art. 81 ust. 1 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
 
Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie wizerunku dziecka w formie publikacji Filmu na stronie internetowej pod 
adresem www.aleakcjazpekao.pl oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook: 
https://www.facebook.com/bankpekaosa oraz na profilu Organizatora w serwisie Instagram: 
https://www.instagram.com/bankpekaosa/ w trakcie oraz po realizacji Konkursu oraz wyrażam zgodę  
i akceptuję, że Film z wizerunkiem dziecka  będzie utrwalany oraz rozpowszechniany zgodnie  
z licencją i na zasadach opisanych w § 11 Regulaminu Konkursu.  
 

1. Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych dziecka jest Organizator. 
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych dziecka (wizerunku dziecka) jest zgoda rodzica lub opiekuna 

prawnego dziecka – zatem podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
3. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo wycofać w każdym czasie udzieloną zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych dziecka bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

4. Dane osobowe są przetwarzane Organizatora przynajmniej przez czas trwania Konkursu oraz na potrzeby jego 
podsumowania oraz dalszej komunikacji w mediach o Konkursie lub przez krótszy okres w przypadku, gdy 
zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, a przez dłuższy okres aż do cofnięcia zgody. Przechowywanie 
danych po ustaniu ww. celu może mieć miejsce, jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa. W takim 
przypadku dane są usuwane, jeżeli upłynie określony w ww. przepisach prawa dozwolony okres 
przechowywania. 

5. Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych dziecka, prawo ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

6. Przysługuje mi także prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora przetwarzaniem 
danych osobowych dziecka do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organu sprawującego w Polsce 
nadzór nad ochroną danych osobowych. 

7. Dane osobowe dziecka i jego osób towarzyszących nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
(w tym profilowaniu), ani nie będą przekazywane przez Organizatora do państw trzecich. 

 
Ponadto, wyrażam zgodę na udział dziecka w Konkursie oraz w Filmie i oświadczam, iż przed dokonaniem 
przedmiotowej zgody zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu „#AleAkcja z Pekao”  
w szczególności z § 11 oraz § 12 Regulaminu.   
 

………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka) 

 
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z pod 
adresem e-mail Organizatora: konkurs@pekao.com.pl lub pod adresem email Inspektora Ochrony Danych 
Organizatora: IOD@pekao.com.pl. Możliwy jest też kontakt pisemny pod adresem siedziby Organizatora lub 
telefoniczny pod numerem tel. 801 365 365. 
 

http://www.aleakcjazpekao.pl/
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Załącznik nr 1a do Regulaminu z dnia 19 września 2022 r. – wzór zgody dla osoby pełnoletniej: 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………………….., 
(imię i nazwisko) 
 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
 
przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57,  
00-844 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014843 (dalej: „Organizator") 
 
w związku z moim udziałem w filmie (dalej „Film”), zgłoszonym do konkursu pod nazwą „#AleAkcja z Pekao” 
(„Konkurs”) oraz  
na utrwalenie i wykorzystanie przez Organizatora mojego wizerunku utrwalonego w Filmie - na cele 
przeprowadzenia Konkursu, podsumowania wyników Konkursu oraz komunikacji w mediach o Konkursie. Niniejsza 
zgoda stanowi także nieodpłatną zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy 
z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
 
Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku w formie publikacji Filmu na Stronie Internetowej pod 
adresem www.aleakcjazpekao.pl oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook: 
https://www.facebook.com/bankpekaosa oraz na profilu Organizatora w serwisie Instagram: 
https://www.instagram.com/bankpekaosa/ w trakcie oraz po realizacji Konkursu oraz wyrażam zgodę i akceptuję, 
że Film z moim wizerunkiem będzie utrwalany oraz rozpowszechniany zgodnie z licencją i na zasadach opisanych w 
§ 11 Regulaminu Konkursu.  
 

1. Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest Organizator. 
2. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest wyrażona przeze mnie zgoda – zatem podstawą prawną 

jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
3. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo wycofać w każdym czasie udzieloną zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

4. Dane osobowe są przetwarzane Organizatora przynajmniej przez czas trwania Konkursu oraz na potrzeby jego 
podsumowania oraz dalszej komunikacji w mediach o Konkursie lub przez krótszy okres w przypadku, gdy 
zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, a przez dłuższy okres aż do cofnięcia zgody. Przechowywanie 
danych po ustaniu ww. celu może mieć miejsce, jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa. W takim 
przypadku dane są usuwane, jeżeli upłynie określony w ww. przepisach prawa dozwolony okres 
przechowywania. 

5. Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

6. Przysługuje mi także prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora przetwarzaniem 
danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - organu sprawującego w Polsce nadzór 
nad ochroną danych osobowych. 

7. Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), ani nie 
będą przekazywane przez Organizatora  do państw trzecich. 

 
Ponadto, wyrażam zgodę na udział w Konkursie oraz w Filmie i oświadczam, iż przed dokonaniem przedmiotowej 
zgody zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu „#AleAkcja z Pekao” w szczególności z § 11 oraz § 12 
Regulaminu.   
 

………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis) 

 
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z  pod 
adresem: e-mail Organizatora: konkurs@pekao.com.pl lub pod adresem email Inspektora Ochrony Danych 
Organizatora: IOD@pekao.com.pl  Możliwy jest też kontakt pisemny pod adresem siedziby Organizatora lub 
telefoniczny pod numerem tel. 801 365 365. 
  

http://www.aleakcjazpekao.pl/
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Załącznik nr 2 do Regulaminu z dnia 19 września 2022 r. – oświadczenia Szkoły: 

 
 
 
Ja, niżej podpisany/a: .................................................................................................. pełniący funkcję Dyrektora  
                                     (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 
 
 
w ..................................................................................................................................................................... ..................... 
 
 
........................................................................................................... .........................................................(dalej „Szkoła”) 
                                                  (nazwa i adres szkoły, placówki edukacyjnej) 
 
 
oświadczam, że: 
1. wyrażam zgodę na udział Szkoły w Konkursie pod nazwą „#AleAkcja z Pekao”, organizowanym 

przez Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Konkurs”), a w szczególności na udział 
Szkoły w II Etapie Konkursu; 

2. Pani/Pan: ................................................................................................................... ........................,  
(imię i nazwisko Zgłaszającego) posiada upoważnienie do reprezentowania Szkoły w Konkursie. 

 
 
Ponadto, w przypadku, gdy Szkoła zostanie Laureatem Nagrody I Stopnia bądź Nagrody II Stopnia 
oświadczam, że: 
1. zezwalam na zorganizowanie na terytorium Szkoły Wydarzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 

Regulaminu, pod warunkiem pomyślnej weryfikacji przez Realizatora - zgodnie z tym 
postanowieniem Regulaminu, że Szkoła posiada możliwości techniczne i logistyczne na 

zorganizowanie Wydarzenia; 
2. zapewnię na terenie Szkoły niezbędne środki BHP celem organizacji Wydarzenia  

o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu; 
3. w dniu Wydarzenia Szkoła dysponować będzie zgodami na przetwarzanie i rozpowszechnianie 

wizerunku wszystkich osób biorących udział w Wydarzeniu (nauczycieli oraz uczniów) oraz 
posiadać będzie wszelkie zgody niezbędne do publikacji przez Organizatora i Realizatora relacji  
z Wydarzenia w mediach społecznościowych Organizatora lub Realizatora, jak również wszelkie 
niezbędne zgody do dalszego wykorzystywania relacji z Wydarzenia w celach komercyjnych  
i promocyjnych Organizatora lub Realizatora;  

4. wyrażam zgodę na zamontowanie w Szkole przez Realizatora tablicy o wymiarach  nie większych 
niż 100cm x 70cm, informującej o wygranej w Konkursie oraz zobowiązuję się, iż Szkoła nie 
zdemontuje przedmiotowej tablicy przez okres 12 miesięcy od daty jej zamontowania. 

 
Oświadczam, iż przed złożeniem przedmiotowego oświadczenia zapoznałem/am się z treścią Regulaminu 
Konkursu „#AleAkcja z Pekao”.  
 
 
 
 
 
 
 
..............................................                                                                    ......................................................................... 
(miejscowość, data)                                                                     (podpis dyrektora szkoły, placówki edukacyjnej) 
 
 
 
 
 


