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REGULAMIN KONKURSU  
„Krew – Komórki – Szpik to ...Życie!” 

I. Organizacja i patronat 

1. Organizatorami Konkursu są: Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu we współpracy z Fundacją Rosa 

2. Konkurs finansowany jest z budżetu Miasta Wrocławia 

3. Konkurs objęty jest patronatem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. 

Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 

Wrocławia. 

II. Cele 

Celem Konkursu jest: 
 popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy na temat honorowego krwiodawstwa, transplantacji 

komórkowej oraz dawstwa szpiku kostnego 
 wspieranie naboru Honorowych dawców krwi 
 wspieranie naboru dawców komórek i szpiku,  
 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, 
 zachęcenie do prezentowania własnych umiejętności, 
 popularyzowanie twórczości młodzieży, 

 

III. Formy prac konkursowych: 

1. PREZENTACJA  - TYLKO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH! 

TEMAT: „Tajemnice grup krwi, czyli dlaczego znajomośd własnej grupy krwi jest przydatna, a czasem 

wręcz niezbędna.” 

 Praca konkursowa winna byd przedstawiona w programie Power Point, zawierad 25-30 slajdów treści 

merytorycznych oraz Konspekt – pisemną formę przekazywanej treści. Pierwszy slajd powinien zawierad 

godło autora prezentacji, a ostatni  informację o źródłach/bibliografii. 

 To samo godło należy zamieścid /narysowad na kopercie, do której należy włożyd nośnik (pendrive) z 

prezentacją oraz METRYCZKĘ (dane osobowe autora, szkoła oraz dane nauczyciela- opiekuna) a także 

ZGODĘ na przetwarzanie danych oraz  rozpowszechnianie wizerunku (załącznik 1. i 2.)  

 Praca powinna byd umieszczona wraz z załącznikami w Kopercie A4/A5 opisanej: KONKURS  „Krew – 

Komórki – Szpik to ...Życie!” i dostarczona/przesłana do Liceum Ogólnokształcącego Nr I we Wrocławiu 

 

2. SLOGAN 

1.1) propagujący Honorowe Krwiodawstwo 

1.2.)   propagujący transplantację komórkową i dawstwo szpiku 

 Praca konkursowa winna mied formę zapisanego hasła/sloganu na kartce A4 z zamieszczonym na 

odwrocie  godłem autora (znak rozpoznawczy).  

 To samo godło należy zamieścid /narysowad na kopercie, do której należy włożyd METRYCZKĘ (dane 

osobowe autora, szkoła oraz dane nauczyciela- opiekuna) a także ZGODĘ na przetwarzanie danych oraz  

rozpowszechnianie wizerunku (załącznik 1. i 2.) 

 Praca powinna byd umieszczona wraz z załącznikami w Kopercie A4 opisanej: KONKURS  „Krew – 

Komórki – Szpik to ...Życie!” i dostarczona /przesłana do Liceum Ogólnokształcącego Nr I we Wrocławiu 
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3. PLAKAT 

2.1) dotyczący propagowania honorowego krwiodawstwa   

2.2) dotyczący propagowania transplantacji komórkowej i dawstwa szpiku kostnego  

 Praca konkursowa może byd wykonana dowolną techniką w formacie A3  z umieszczonym w prawym 

dolnym rogu  rewersu  godłem autora (znak rozpoznawczy).  

 To samo godło należy zamieścid /narysowad na kopercie, do której należy włożyd METRYCZKĘ (dane 

osobowe autora,  nazwa szkoły wraz z danymi teleadresowymi oraz dane nauczyciela- opiekuna) a także 

ZGODĘ na przetwarzanie danych oraz  rozpowszechnianie wizerunku (załącznik 1. i 2.) 

 Praca powinna byd umieszczona wraz z załącznikami w Kopercie/Opakowaniu opisanej: KONKURS  „Krew 

– Komórki – Szpik to ...Życie!” i dostarczona/przesłana do Liceum Ogólnokształcącego Nr I  we 

Wrocławiu 

 

4. ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI  

TEMAT ZAKŁADKI: „KREW- bezcenny dar” 

 Praca konkursowa może byd wykonana dowolna techniką, w formacie:  20cm dł. / 5cm szer.  z 

umieszczonym na brzegu rewersu zakładki godłem autora (znak rozpoznawczy).  

 To samo godło należy zamieścid w kopercie METRYCZKĄ (dane osobowe autora, szkoła oraz dane 

nauczyciela- opiekuna) a także ZGODĄ na przetwarzanie danych oraz wizerunku (załącznik 1. i 2.) 

 Praca powinna byd umieszczona wraz z załącznikami w Kopercie A4 opisanej: KONKURS  „Krew – 

Komórki – Szpik to ...Życie!” i dostarczona/przesłana do Liceum Ogólnokształcącego Nr I we Wrocławiu 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów: 

 klas VII  i VIII szkół podstawowych, 

 szkół ponadpodstawowych. 

2. Uczestnicy konkursu mogą wykonad maksymalnie dwie prace. 

3. Praca może mied tylko jednego autora. 

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowid od początku do kooca oryginalną twórczośd osoby biorącej 

udział w Konkursie, prace nie mogą byd obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Prace 

zgłoszone do Konkursu nie mogą w żadnej swojej części stanowid plagiatu, byd kopią lub fragmentem 

jakichkolwiek innych prac. 

5. Szkołę może reprezentowad maksymalnie 10 uczniów. 

6. Dostarczenie do organizatorów zapakowanych prac konkursowych (wraz z metryczkami oraz oświadczeniami 

uczestników i nauczycieli) z opisem na kopercie „KONKURS  „Krew – Komórki – Szpik to ...Życie!”   

a) osobiście do portierni lub sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego Nr I we Wrocławiu (w dniach 

roboczych w godz. 7:30 – 17:30) 

b) pocztą  przesłanie na adres: 

Liceum Ogólnokształcące Nr I 

Im. Danuty Siedzikówny „Inki”  

ul. Księcia J. Poniatowskiego  9 

50-326 Wrocław 

 

V. Terminy: 

1. Prace należy składad/ przesyład do  22 listopada 2019 r. do godziny 17:30 

2. Finał konkursu odbędzie się  06  grudnia 2018 roku o godz. 13:30 w Liceum Ogólnokształcącym Nr I we 

Wrocławiu   

3. Lista finalistek i finalistów ukaże się na stronie: www.lo1.wroc.pl; www.fundacjarosa.pl  03 grudnia 2019r.  

http://www.lo1.wroc.pl/
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VI. Informacje dodatkowe: 

1. Oceny zgromadzonych prac dokona jury powołane przez organizatorów. 

2. Werdykt jury jest niepodważalny. 

3. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione oraz  wyeksponowane na stronie internetowej 

Liceum Ogólnokształcącego Nr I i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. 

Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu oraz portalu społecznościowym Facebook lub powiązanych. 

4. Prace nadesłane w rulonach, zniszczone lub nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą 

podlegały ocenie Jury. 

5. Dostarczając pracę na konkurs uczestnik oświadcza, że praca jest wynikiem  oryginalnej twórczości i że nie 

narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania  należytej staranności, do takiego 

naruszenia doszło, zwolnienia organizatorów konkursu od  odpowiedzialności za takie naruszenie, 

równocześnie wyraża zgodę zgodnie: 

 na podanie do publicznej wiadomości jego danych osobowych 
 wykorzystanie wizerunku  
 opublikowanie pracy konkursowej i jej nieodpłatne rozpowszechnianie 
6. Prac nadesłanych na konkurs organizatorzy nie będą zwracad. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do swobodnego rozporządzania pracami bez wypłaty ewentualnych 

honorariów i zgody autorów. 

8. Prace konkursowe stają się własnością organizatora. Autorzy prac zobowiązują się do nieodpłatnego  

przeniesienia praw autorskich na organizatora. Organizator będzie mógł w sposób nie naruszający praw 

autorskich, wykorzystad prace wraz z ich publicznym przedstawieniem do celów promocji Konkursu. 

9. Organizator jest uprawniony do zamieszczania danych uczestników biorących udział w Konkursie (w tym 

nazwa szkoły, imię i nazwisko uczestników i opiekuna) 

10. Fundatorem nagród w konkursie jest Urząd Miejski Wrocławia 

11.  Koordynatorem konkursu jest Katarzyna Gietner – nauczycielka LO Nr I. Pytania prosimy kierowad do 

Organizatorów na adres:  krewkomorkizycie@gmail.com   

 

  

mailto:krewkomorkizycie@gmail.com
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Załącznik 1.  

METRYCZKA/ KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Metryczkę pracy konkursowej prosimy wypełnid WIELKIMI drukowanymi literami. 

KONKURS  „Krew – Komórki – Szpik to ...Życie!” 

I. Zgłaszam pracę w formie:  

 SLOGAN*  

 ULOTKA* 

 ZAKŁADKA* 

 PREZENTACJA* 
  

*właściwe zakreślić  

II. Imię i nazwisko autora, klasa/wiek: 
 
 

 

III. e-mail do kontaktów z Organizatorami: 
 
 
 
 

IV. Nazwa szkoły (wraz z danymi teleadresowymi) , którą reprezentuje autor pracy : 
 
 
 
 
 

V. Dane osobowe opiekuna (imię, nazwisko, e-mail), i jego relacja w stosunku do autora pracy 
(np. nauczycielka biologii, pedagog): 

 
 

 
 
 

VI. Oświadczenie ucznia i podpis opiekuna pracy ucznia.  
 

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki zapisane w Regulaminie Konkursu, a praca konkursowa jest 
wynikiem  oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich 

 
 

 
 ...................................................... 
             miejscowośd i data  

 
 
 
......................................................                                                  ………………………………………………….. 
                czytelny podpis ucznia                                                                                                 czytelny podpis nauczyciela- opiekuna  
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Załącznik 2. – Zgoda opiekunów prawnych 

 

ZGODA i  OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
   

1. Potwierdzam zgodę na udział w konkursie „KREW-KOMÓRKI-SZPIK… to ŻYCIE” mojego dziecka  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………,  uczennicy/ucznia …………………………………………………………………………………………… 

             (imię i nazwisko uczestniczki/uczestnika)      (nazwa szkoły) 

 

2. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie pracy konkursowej  

mojego dziecka zgłoszonej na konkurs „KREW-KOMÓRKI-SZPIK… to ŻYCIE” 

3.  Przyjmuję do wiadomości, że prace konkursowe stają się własnością organizatora i  wyrażam zgodę do 

nieodpłatnego  przeniesienia praw autorskich na Organizatora, który będzie mógł w sposób nie naruszający 

praw autorskich, wykorzystad prace wraz z ich publicznym przedstawieniem do celów promocji Konkursu. 

4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie danych osobowych 

dziecka (imię i nazwisko oraz szkoła do której uczęszcza) oraz wizerunku mojego dziecka utrwalonego w 

postaci zdjęd i filmów z przeprowadzenia konkursu „KREW-KOMÓRKI-SZPIK… to ŻYCIE” przez organizatora 

Konkursu: Liceum Ogólnokształcące Nr I  im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu oraz patrona konkursu: 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu. 

5. Niniejsza zgoda obejmuje publikację danych osobowych mojego dziecka (zawartych w metryczce i niniejszym 

oświadczeniu) przez Organizatora i Patrona  na potrzeby realizacji  i promocji Konkursu, zdjęd na stronach 

www Organizatora i Patrona oraz na profilach Organizatora i Patrona na portalu Facebook. 

6. Podanie moich danych osobowych  jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji i organizacji Konkursu. 

7. Powyższa zgoda może zostad w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do Organizatora. 

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalnośd działao podjętych przed 

cofnięciem zgody. 

 

 

 
……………………………….                    ………………………………………………………………………………..                   ……………………………………………………………………………. 
 Miejscowość i data                                              Czytelny podpis uczestnika                                                           Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

                                                                                                                                             (wymagany jeżeli uczestnik jest niepełnoletni 
 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna organizatora konkursu 
 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „KREW-KOMÓRKI-SZPIK… to ŻYCIE” (dalej: Konkurs) jest Liceum 
Ogólnokształcące Nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu, ul. Księcia J. Poniatowskiego 9; 50-326 Wrocław Inspektor 
ochrony danych - CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Z. Krasioskiego 16, 60-830 Poznao, e-mail 
inspektor@coreconsulting.pl lub tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 
1. Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu 

zgodnie z jego regulaminem, a w przypadku osób nagrodzonych i wyróżnionych w celu wydania nagród. Ponadto dla 
uczestników, dla których została wyrażona zgoda na publikację wizerunku, dane te będą przetwarzane w celu promocji 
Konkursu oraz jego Organizatora. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu, a następnie w 
celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci 
wizerunku przetwarzane na potrzeby promocji Konkursu oraz jego Organizatora będą przetwarzane przez czas swojej 
przydatności dla realizowanego celu, chyba że uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie. 

3. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.  

4. Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych przez Organizatora. 

mailto:inspektor@coreconsulting.pl
mailto:tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl
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5. Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonad pisząc na adres: Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Danuty 
Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu, ul. Księcia J. Poniatowskiego 9; 50-326 Wrocław lub mailowo na 
inspektor@coreconsulting.pl lub tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 

6. Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych 
osobowych.  
 

 
 

Klauzula informacyjna patrona konkursu. 
 
Jako, że odbiorcą danych uczestników tj. imienia i nazwiska uczestniczki/uczestniczki oraz ewentualnych danych zawartych na 
przesłanych pracach będzie patron konkursu, poniżej znajduje się klauzula informacyjna patrona konkursu.  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Regionalne Centrum informuje, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. 

hab. Tadeusza Dorobisza z siedzibą we Wrocławiu 50-345, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 (Regionalne Centrum). 
2. Inspektorem ochrony danych Regionalnego Centrum jest Pan Szymon Żywicki, kontakt za pomocą - poczty mail: 

odo@rckik.wroclaw.pl oraz w dni robocze od 7 do 14:30 pod nr tel. (71) 371 59 31, tel. kom. 509 226 728. Jest on osobą 
upoważnioną do kontaktu w razie pytao lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu promocji honorowego 
krwiodawstwa i krwiolecznictwa przez Regionalne Centrum, w szczególności przez publikowanie zdjęd na własnej stronie 
internetowej oraz na fanpage’u na portalu Facebook. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Regionalnego Centrum, podmioty współpracujące z 
Regionalnym Centrum oraz podmioty, którym Pani/Pana dane zostaną powierzone do przetwarzania na podstawie umów 
powierzenia danych osobowych. Zdjęcia mogą byd udostępnione publicznie w Internecie. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia akcji promocyjnych honorowego 
krwiodawstwa i krwiolecznictwa przez Regionalne Centrum nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na 
przetwarzanie wizerunku. 

6. W każdym czasie ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

7. Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO. 
 

  

mailto:inspektor@coreconsulting.pl
mailto:tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl
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Załącznik 3 – Zgoda nauczyciela – opiekuna  

 

Zgoda i oświadczenie nauczyciela – opiekuna  
 
 
 

Ja, niżej podpisana/y, jestem nauczycielem  ...................................................................................................................................................... 
(nazwa szkoły) 

 
1. Po zapoznaniu się z Regulaminem KONKURSU  „Krew – Komórki – Szpik to ...Życie!” organizowanego przez 

Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu we współpracy z Fundacją Rosa  pod patronatem Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu oraz Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia oświadczam, że akceptuję wszelkie zapisy 
regulaminu Konkursu  w całości. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zawartych w formularzach zgłoszeniowym 
niniejszym) przez Organizatorów na potrzeby realizacji Konkursu. 

3. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku 
utrwalonego w postaci zdjęd i filmów z przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora, która  obejmuje 
publikację zdjęd na stronach www Organizatora i Patrona oraz na profilach Organizatora i Patrona na portalu 
Facebook. 

4. Podanie moich danych osobowych  jest dobrowolne i niezbędne w celu realizacji i organizacji Konkursu. 
5. Powyższa zgoda może zostad w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do Organizatora. 

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalnośd działao podjętych przed 
cofnięciem zgody. 

6. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe, zawarte w dobrowolnie złożonym przez mnie oświadczeniu, 
będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych RODO 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), oraz zawartymi  w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych). 
 

 

…………………..……………….                    .                      ……………………………………………………………………………. 
  Miejscowość i data                                                                                      Czytelny podpis nauczyciela   

                                                                                                                                     
 

 

Klauzula informacyjna organizatora konkursu 
 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „KREW-KOMÓRKI-SZPIK… to ŻYCIE” (dalej: Konkurs) jest Liceum 
Ogólnokształcące Nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu, ul. Księcia J. Poniatowskiego 9; 50-326 Wrocław Inspektor 
ochrony danych - CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Z. Krasioskiego 16, 60-830 Poznao, e-mail 
inspektor@coreconsulting.pl lub tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 
7. Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu 

zgodnie z jego regulaminem, a w przypadku osób nagrodzonych i wyróżnionych w celu wydania nagród. Ponadto dla 
uczestników, dla których została wyrażona zgoda na publikację wizerunku, dane te będą przetwarzane w celu promocji 
Konkursu oraz jego Organizatora. 

8. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu, a następnie w 
celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci 
wizerunku przetwarzane na potrzeby promocji Konkursu oraz jego Organizatora będą przetwarzane przez czas swojej 
przydatności dla realizowanego celu, chyba że uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie. 

9. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.  

10. Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych przez Organizatora. 
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11. Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonad pisząc na adres: Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Danuty 
Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu, ul. Księcia J. Poniatowskiego 9; 50-326 Wrocław lub mailowo na 
inspektor@coreconsulting.pl lub tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 

12. Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych 
osobowych.  
 

 
 

Klauzula informacyjna patrona konkursu. 
 
Jako, że odbiorcą danych uczestników tj. imienia i nazwiska uczestniczki/uczestniczki oraz ewentualnych danych zawartych na 
przesłanych pracach będzie patron konkursu, poniżej znajduje się klauzula informacyjna patrona konkursu.  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Regionalne Centrum informuje, iż: 
 
9. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. 

hab. Tadeusza Dorobisza z siedzibą we Wrocławiu 50-345, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 (Regionalne Centrum). 
10. Inspektorem ochrony danych Regionalnego Centrum jest Pan Szymon Żywicki, kontakt za pomocą - poczty mail: 

odo@rckik.wroclaw.pl oraz w dni robocze od 7 do 14:30 pod nr tel. (71) 371 59 31, tel. kom. 509 226 728. Jest on osobą 
upoważnioną do kontaktu w razie pytao lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 

11. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu promocji honorowego 
krwiodawstwa i krwiolecznictwa przez Regionalne Centrum, w szczególności przez publikowanie zdjęd na własnej stronie 
internetowej oraz na fanpage’u na portalu Facebook. 

12. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Regionalnego Centrum, podmioty współpracujące z 
Regionalnym Centrum oraz podmioty, którym Pani/Pana dane zostaną powierzone do przetwarzania na podstawie umów 
powierzenia danych osobowych. Zdjęcia mogą byd udostępnione publicznie w Internecie. 

13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia akcji promocyjnych honorowego 
krwiodawstwa i krwiolecznictwa przez Regionalne Centrum nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na 
przetwarzanie wizerunku. 

14. W każdym czasie ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

15. Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

16. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO. 
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