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Regulamin konkursu pod hasłem 

„Weź, zużyj, przerób” 

 

1. Organizatorzy 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Warsztat Zmiany z siedzibą w Olsztynie. 
 

2. Uczestnicy konkursu 
Konkurs kierowany jest do osób powyżej 16 r.ż. z terenu miasta Elbląg. 
 

3. Cel konkursu 
Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej, promocja gospodarki o obiegu 
zamkniętym i rozwiązań służących ograniczaniu produkcji odpadów. Poprzez udział w konkursie chcemy 
zachęcić mieszkańców do zgłębiania zasad recyklingu. Konkurs ma promować proste rozwiązania 
przyczyniające się do ochrony środowiska. 
 

4. Tematyka konkursu 
Konkurs polega na wykonaniu indywidualnej pracy z różnego rodzaju zużytych przedmiotów, odpadów. 
Forma wykonania pracy jest dowolna – może to być np. biżuteria, dekoracja, sprzęt użytku codziennego. 
 

5. Ocena prac 
Przy ocenie prac Komisja weźmie pod uwagę przede wszystkim estetykę, funkcjonalność, potencjał 
długowieczności oraz oryginalność przedmiotu wykonanego z odpadów/zużytych przedmiotów. 
 
Prace oceniać będzie 4-osobowa Komisja Konkursowa, w której skład wejdzie dwóch przedstawicieli 
Fundacji Warsztat Zmiany, jeden przedstawiciel Sklepu Społecznego pod Cisem. 
Spośród zgłoszonych do konkursu prac wybranych zostanie 10, których autorzy otrzymają taką samą 
nagrodę. 
 

6. Miejsce składania prac 
Wykonany przez siebie przedmiot wraz z opisem jego przeznaczenia należy dostarczyć do  

Domu pod Cisem, adres:  
ul. Stawidłowa 3, 82-300 Elbląg. 

 
Do opisu przeznaczenia przedmiotu należy dołączyć:  
- imię i nazwisko jego autora,  
- dane kontaktowe autora 
- Wypełnione oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 
 

7. Terminy 
Prace muszą zostać dostarczone do Domu pod Cisem do dnia 4 sierpnia 2020. Od 5 sierpnia w 
Domu pod Cisem zorganizowana będzie wystawa prac konkursowych. 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 lipca 2020. 
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8. Nagrody 
Spośród dostarczonych prac Komisja wybierze 10, których autorzy wezmą udział w 2-dniowych 
warsztatach odnawiania mebli (w dniach 21-22 sierpnia 2020, w Domu pod Cisem). Warsztaty 
prowadzone będą przez kreatorkę marki odnawialnia.pl. 
 

9. Dane kontaktowe 
Odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu udziela Koordynatorka konkursu - Justyna Duks,  
tel. 734 218 310 e-mail: j.duks@eswip.pl lub osobiście w Domu pod Cisem, adres: ul. Stawidłowa 3, 82-
300 Elbląg.  
 

10. Załączniki 
1. Zgłoszenie do konkursu (formularz) 
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
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Zgłoszenie do konkursu „Weź, zużyj, przerób” 

Imię i nazwisko  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

 

Niniejszym zgłaszam moją pracę do konkursu „Weź, zużyj, przerób”, organizowanego przez Fundację 
Warsztat Zmiany. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i rozumiem jego treść. 

Oświadczam, że mam ukończony 16 rok życia oraz zamieszkuję na terenie miasta Elbląga. 

Wyrażam zgodę na publiczną prezentację mojej pracy oraz mojego imienia i nazwiska jako 
autora/autorki, w tym również na umieszczenie zdjęć na profilu społecznościowym Fundacji Warsztat 
Zmiany i Domu pod Cisem. 

 

 

…………………………………………………   ……………………………………………….. 
Miejscowość, data     Podpis 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez 
Fundację Warsztat Zmiany w celu organizacji Konkursu pod hasłem „Weź, zużyj, przerób”. 

 

 

…………………………………………………   ……………………………………………….. 
Miejscowość, data     Podpis 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

(Załącznik nr 1 do regulaminu) 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku 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) – dalej RODO, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Fundacja Warsztat Zmiany, ul. Marka 
Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: 
warsztatzmiany@gmail.com, telefonicznie: 665 121 582 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

2) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z organizacją Konkursu pod 
hasłem „Weź, zużyj, przerób” na podstawie zgody udzielonej przez osoby, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO). 

3) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

4) Dane osobowe mogą być przekazane:  

• gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, np. Policji, Sądom, innym organom 
państwowym, 

• podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz administratora, np. 
usług księgowych, usług kadrowo-płacowych, usług prawnych, doradczych, usług drukarskich, usług 
teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych) 

5) Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo: 

• dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe.  
Jeżeli dane są przetwarzane, jest Pani/Pan uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania 
następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach 
odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich 
ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 
RODO), 

• otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest 
bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów 
administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO), 

• sprostowania – żądania sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub 
uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), 

• usunięcia danych – żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy 
prawnej do ich przetwarzania lub dane już nie są niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO), 

• ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: 
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a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający 
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych 
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, 
której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie 
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane 
dotyczą, 

• przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego danych osobowych Pani/Pana dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz 
żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody 
osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany (art. 20 RODO), 

• sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach 
administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas 
administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 
wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów 
administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 
RODO), 

• cofnięcia zgody – w każdym momencie i bez podania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych 
dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie 
przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona. 

Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, należy skontaktować się, wykorzystując podane w pkt 1 dane 
kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce Pani/Pan skorzystać. 

6) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 
ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, telefon: 22 531 03 00. 

7) Dane  osobowe uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w zgłoszeniu jest dobrowolne, lecz niezbędne 
do uczestnictwa w Konkursie. 

 

 
 
 

 

 


