
Regulamin przyznawania mini-grantów 

dla zespołów uczniowskich ze szkół z Warszawy-GOZpodarne wyzwanie 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu mini-grantowego jest Fundacja Centrum Edukacji 

Obywatelskiej we współpracy z CSR CONSULTING MAŁGORZATA GRESZTA. 

2. Patronem konkursu jest Koalicja RECONOMY, a Partnerem Głównym firma Stena 

Recycling 

3. Konkurs skierowany jest do grup uczniowskich ze szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu m.st. Warszawy. 

II. Założenia konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu propozycji działania społecznego 

zgodnego z celem konkursu. Zgłoszenie propozycji następuje poprzez przesłanie 

organizatorowi wypełnionego formularza wniosku. Szczegółowe informacje dotyczące 

wniosków i kryteriów ich oceny znajdują się w punkcie IV niniejszego regulaminu.  

2. Celem konkursu jest aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz najbliższego 

otoczenia (szkoły lub społeczności lokalnej) polegającego na przeprowadzeniu kampanii 

lub debaty na temat zmiany klimatu z uwzględnieniem gospodarki obiegu zamkniętego. 

3. Autorzy i autorki najlepiej ocenionego wniosku otrzymają 1000 zł dofinansowania na 

realizację projektu. W ramach konkursu zostanie dofinansowana tylko jedna inicjatywa. 

 

III. Celem konkursu jest: 

a) promocja i upowszechnianie informacji na temat gospodarki obiegu 

zamkniętego i jej wpływu na ograniczanie skutków zmiany klimatu; 

b) aktywizacja młodzieży do działania na rzecz swojej społeczności lokalnej; 

c) wspieranie inicjatyw wzmacniających:  

• działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego; 

• działania na rzecz ograniczania zmiany klimatu; 

• działania na rzecz propagowania gospodarki obiegu zamkniętego. 

 

IV. Kryteria oceny wniosków  

1. Formalne  

1. W konkursie mogą brać udział zespoły projektowe złożone z uczniów i uczennic szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z m.st. Warszawy. 

2. Wniosek musi być zgłoszony przez co najmniej 5-osobową grupę projektową. 

3. Projekty muszą być zrealizowane w dniach 22-28 października 2018 roku. 

4. Wnioskowana dotacja nie przekracza 1000 pln. 



5. Działanie jest skierowane do społeczności szkolnej lub lokalnej w Warszawie. 

6. Ocenie podlegać będą zgłoszenia przesłane na adres klimattotemat@ceo.org.pl do 

12  października 2018 do godz. 24.00 zawierające wypełniony formularz wniosku 

dostępny na stronie www.ekologia.ceo.org.pl. 

 

2. Merytoryczne  

1. Projekt powinien dotyczyć działań na rzecz promocji i upowszechniania informacji na 

temat gospodarki obiegu zamkniętego i jej wpływu na ograniczanie skutków zmiany 

klimatu. Odbiorcami projektu mogą być młodzi ludzie oraz inni członkowie i członkinie 

społeczności lokalnej z Warszawy. 

2. Projekt powinien polegać na realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej lub debaty. 

3. Pomysł na projekt powinien być oryginalny i zawierać ciekawe metody działań. 

4. Budżet projektu musi być przejrzysty, a zapisane w nim wydatki muszą odnosić się 

bezpośrednio do realizowanych działań. 

5. Wszystkie elementy wniosku oraz budżet będą oceniane według skali punktowej 

zawartej w kryteriach oceny wniosku będących załącznikiem do niniejszego 

regulaminu.  

 

V Rozstrzygnięcie konkursu  

1. Oceny wniosków i wyboru najciekawszych projektów dokona jury złożone z 

pracowników i pracownic Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.  

2. Wszystkie kryteria formalne muszą zostać spełnione, aby projekt został przekazany 

do oceny merytorycznej. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 października 2018 roku na portalu 

www.ekologia.ceo.org.pl. Ze zwycięskim zespołem będziemy się kontaktować także 

mailowo lub telefonicznie.  

4. Na pisemny wniosek każdy uczestnik i uczestniczka konkursu ma prawo otrzymać 

uzasadnienie oceny do 22 października 2018 roku.  

5. Od oceny jury nie ma odwołania. Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania całej puli środków 

przeznaczonych na mini-granty oraz do zwrócenia się z prośbą o uzupełnienie 

wniosków w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń spełniających wymagania 

punktowe.  

 

 

VI Realizacja projektu  

1. Działania przewidziane w projekcie muszą odbyć się w dniach 22-28.10.2018.  

2. Realizacja projektu będzie możliwa po podpisaniu umowy między opiekunem lub 

opiekunką grupy projektowej a Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

3. Dofinansowanie projektów będzie rozliczane na podstawie faktur uwzględniających 

zakup materiałów lub usług zapisanych w budżecie projektu. Może się to odbywać na 

dwa sposoby:  



a. uczestnicy i uczestniczki przesyłają organizatorowi opłaconą fakturę, 

organizator dokonuje zwrotu kosztów zakupu na konto wskazane przez 

grupę projektową,  

b. uczestnicy i uczestniczki przesyłają organizatorowi nieopłaconą fakturę z 

terminem płatności nie krótszym niż 14 dni nie później niż 3 dni od daty 

zakupu, organizator dokonuje płatności na podstawie faktury.  

4. Faktury powinny zostać dostarczone do organizatora najpóźniej 29 października 

2018 roku.  

5. Zakup materiałów lub usług nie znajdujących się w budżecie powinien być 

skonsultowany z osobą odpowiadającą za wsparcie projektu ze strony Fundacji 

Centrum Edukacji Obywatelskiej. Organizator zastrzega sobie prawo do 

niedokonania zwrotu pieniędzy za wydatki nieznajdujące się w budżecie i nie 

skonsultowane przed zakupem z upoważnioną osobą.  

6. Zwycięski projekt będzie wspierany merytorycznie przez trenera z Fundacji Centrum 

Edukacji Obywatelskiej. Osoba odpowiedzialna za wsparcie danego projektu 

skontaktuje się z jego koordynatorem/koordynatorką w dniu ogłoszenia wyników 

konkursu.  

7. Zespół projektowy jest zobowiązany do umieszczania informacji o dofinansowaniu 

oraz logotypu CEO i partnerów we wszystkich materiałach prasowych oraz 

materiałach promujących projekt i wytworzonych w ramach dofinansowania. 

8. W ciągu pięciu dni kalendarzowych od zakończenia działania grantobiorca przedstawi 

organizatorom konkursu grantowego: 

 raport z wykonania działania wraz ze zdjęciami   

 budżet powykonawczy przedstawiający wszystkie poniesione wydatki 

związane z realizacją działania, listę poniesionych wydatków oraz komplet 

wszystkich dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków.   

Centrum Edukacji Obywatelskiej dostarczy osobie ubiegającej się o grant wzór 

raportu z działań oraz wytyczne do rozliczenia finansowego. 

9. Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej części grantu na konto 

wskazane w umowie. 

10. W przypadku braku raportu lub niekompletnego sprawozdania finansowego 

grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu nierozliczonej części grantu. 

11. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest zgoda na zawarcie przez zwycięski 

zespół umowy przeniesienia autorskich prawa majątkowych do nadesłanych utworów 

(np. zdjęcia/filmy) z organizatorami i partnerami konkursu. Wzór umowy znajduje się 

w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu. 

12. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest nadesłanie przez zwycięski zespół 

projektowy podpisanych zgód na wykorzystanie wizerunku osób znajdujących się na 

zdjęciach/materiałach filmowych nadesłanych do organizatorów konkursu. Wzór 

zgody znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu konkursu. 

  

VII Informacja o danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych podanych podczas zgłaszania do konkursu jest 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540. 



2. CEO przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer 

telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do 

konkursu. 

4. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozliczenia konkursu na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu CEO. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom konkursu, do celów kontroli 

finansowej, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, 

związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych. 

6. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na 

rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z 

zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania 

tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. 

7. Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem i rozliczeniem konkursu 

przechowywane będą do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do chwili 

upływu okresu przechowywania dokumentacji konkursu wymaganego przez 

sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów 

dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy 

okres. 

8. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. 

Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej 

konkretnego przetwarzania. 

9. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu 

nadzorczego. 

 

VIII Postanowienia końcowe  

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i 

zapoznaniem się z informacją na temat zasad przetwarzania danych osobowych 

przez CEO.  

2. Na pytania dotyczące konkursu odpowiada Marta Jackowska-Uwadizu mailowo: 

marta.jackowska-uwadizu@ceo.org.pl oraz telefonicznie: (22) 825 05 50 wew. 202. 

 

  



załącznik nr 1 do regulaminu konkursu – wzór umowy nieodpłatnego przeniesienia praw majątkowych 

UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 

  

W dniu .............. w Warszawie pomiędzy: 

 

Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 

10, 00-666 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

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

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052758, 

zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług: NIP 525-17-26-659, zwaną w 

treści umowy "Nabywcą", reprezentowaną przez działającą/działającego na mocy 

upoważnienia ……………………………………………..,  

 

a  

 

....................., zamieszkałym przy ulicy ............... , w ................, nr PESEL ……. 

zwanym dalej "Autorem", zawarto umowę następującej treści: 

 

§  1. 

1. Autor oświadcza, że jest autorem utworu …….. (plastycznego, muzycznego, 

literackiego itd.) pod tytułem ……… zwanego dalej „Utworem”. 

2. Autor oświadcza, że przysługują mu wszelkie majątkowe prawa własności 

intelektualnej do Utworu, w szczególności, że prawa te nie są obciążone prawami 

osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym 

sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest 

jakichkolwiek przeszkód prawnych do przeniesienia tych praw na Nabywcę, w tym 

przeniesienie tych praw nie stoi w sprzeczności z jakimkolwiek innymi 

zobowiązaniami Autora. Autor naprawi wszelkie szkody poniesione powstałe wskutek 

korzystania z Utworu zgodnie z Umową, w tym zwróci koszty obsługi prawnej, jeżeli 

szkody takie powstaną w związku z nieprawdziwością oświadczeń lub zapewnień 

złożonych w niniejszej Umowie przez Autora. 

 

§  2. 

1. Autor przenosi na Nabywcę wszelkie prawa do Utworu, a w szczególności prawo do 

korzystania z Utworu oraz rozporządzania nim na całym świecie, w najszerszym 

zakresie dopuszczalnym przez prawo. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie 

potwierdzają, że ich zgodnym zamiarem oraz celem niniejszej Umowy, jest, aby 

Nabywca nabył wszelkie prawa do Utworu, w najszerszym zakresie dozwolonym przez 

prawo. Przeniesienie praw:  

a. dotyczy wszelkich praw, w tym autorskich praw majątkowych lub praw 

pokrewnych do rozporządzania i korzystania z Utworu, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na 

wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym 

wskazanych w art. 50 i 74 ustawy z dnia 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia Umowy, a w 

szczególności na następujących polach: 

i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu — wytwarzanie określoną 

techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

lub techniką cyfrową nośników utworu i jego egzemplarzy, wprowadzanie do 

pamięci komputera,  

ii. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami Utworu — wprowadzanie 

oryginału lub egzemplarzy Utworu do obrotu, a także ich najem, dzierżawa lub 

użyczenie, 

iii. w zakresie innego rozpowszechniania Utworu — publiczne wykonanie, 

wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie za pomocą wizji 

przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za 

pośrednictwem satelity, w tym nadawanie poprzez sieć telekomunikacyjną, re-



emitowanie, zapewnienie dostępu w miejscu i czasie indywidualnie wybranym, 

w szczególności poprzez umieszczenie w Internecie lub innej sieci 

telekomunikacyjnej, 

iv. w przypadku Utworu będącego programem komputerowym - trwałe lub 

czasowe zwielokrotnianie Utworu w całości lub części jakimikolwiek środkami i 

w jakiejkolwiek formie, tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub 

jakichkolwiek inne zmiany w Utworze jak również rozpowszechnianie, w tym 

użyczanie lub najem Utworu lub jego kopii, 

b. obejmuje zezwolenie Autora do wykonywania przez Nabywcę przysługującego w 

stosunku do Utworu autorskiego prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody 

na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu, w tym prawa do 

dokonywania jego tłumaczenia na języki obce oraz wykorzystywania w związku z 

przeprowadzaniem innych badań. 

c. obejmuje zgodę Autora na wprowadzanie przez Nabywcę do Utworu wszelkich 

zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania Utworu przez Nabywcę w 

ramach prowadzonej przezeń działalności; 

d. obejmuje upoważnienie udzielone Nabywcy przez Autora do wykonywania w 

imieniu Autora w stosunku do Utworu praw osobistych, w szczególności prawo do: 

autorstwa Utworu; udostępniania Utworu anonimowo; nienaruszalności treści i 

formy Utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; decydowania o pierwszym 

udostępnieniu Utworu publiczności; nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu. 

e. obejmuje zrzeczenie się przez Autora prawa wypowiedzenia wszelkich praw, 

licencji lub zezwoleń objętych Umową. 

2. Termin: bezterminowo/na okres …………….. 

3. Terytorium: cały świat/Polska/………………… 

 

§ 3. 

Przeniesienie praw opisane w § 2 powyżej na wszystkich opisanych tam polach 

eksploatacji ma charakter nieodpłatny. Autor niniejszym zrzeka się jakiegokolwiek 

wynagrodzenia w tym zakresie. 

 

§ 4 

Informacja o danych osobowych 

Autor został poinformowany, że Jego/Jej dane osobowe będą przetwarzane przez 

Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, 

tel.: 22 875 85 40 email: dane.osobowe@ceo.org.pl. 

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla zawarcia umowy.  

Dane przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy, w celu wypełniania 

obowiązków prawnych płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy, ciążących na 

Fundacji, wynikających z następujących przepisów: 

 ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 

 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Dane są przekazywane do ZUS (zgłoszenia i deklaracje rozliczeniowe), US (deklaracje 

podatkowe)  i do banku w celu przelewu wynagrodzenia.  

Dane o umowie, w tym dane osobowe mogą być udostępnione sponsorom projektu, z 

którym związana jest umowa, do celów kontroli finansowej, na podstawie uzasadnionych 

prawnie interesów Fundacji oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu 

wydatkowania środków finansowych.  

Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na 

rzecz Fundacji usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, 

że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a 

jedynie do wykonywania poleceń Fundacji w tym zakresie.  

Dane osobowe związane z umową są przechowywane do chwili upływu okresu 

przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu 

przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili 

upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres. 

Autor ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 

mailto:dane.osobowe@ceo.org.pl


przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od 

podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. 

Autor ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. 

 

 

§ 4. 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

§ 5. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

  

Nabywca:                                                                   Autor: 
 

 

  



załącznik nr 2 do regulaminu konkursu – wzór zgody na przekazanie praw do wizerunku 

Przekazanie praw do wizerunku (dorośli i osoby powyżej 13 r.ż) 

 

Ja, niżej podpisany/-a ................................................................................. 

zamieszkały/-a w (adres)............................................................................... 

oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego podczas na 

zdjęciu/filmie nadesłanym na konkurs GOZpodarne wyzwanie,  

przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (zwaną dalej CEO), z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Noakowskiego 10, posługującą się nr NIP: 525-17-26-659 i REGON: 012433534 oraz CSR CONSULTING 

MAŁGORZATA GRESZTA z siedzibą w Warszawie 03-289, ul. Kamykowa 1, NIP 649-132-28-38, REGON: 

277489584, patrona Koalicji RECONOMY i partnera głównego firmę Stena Recycling. 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania mojego wizerunku w materiałach pomocniczych, na 

stronie internetowej, na Facebooku - w ramach konkursu GOZpodarne wyzwanie. 

Zgoda obejmuje także przyszłe wydania tych publikacji, jak również wykorzystanie wykonanych zdjęć w innych 

publikacjach wydawanych w ramach programów edukacyjnych prowadzonych przez CEO i zamieszczenie na 

stronach internetowych innych programów edukacyjnych CEO. 

Zgoda dotyczy utrwalenia i rozpowszechnienia mojego wizerunku w zarejestrowanych materiałach 

fotograficznych i marketingowych dotyczących ww. programu, jak również w innych materiałach tworzonych na 

potrzeby działalności CEO i rozporządzania powstałą rejestracją fotograficzną i materiałami na następujących 

polach eksploatacji: 

a. utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich 
nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, 
optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, 
nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich 
innych nośnikach zapisów i pamięci; 

b. wszelkie zwielokrotnianie, w tym; techniką magnetyczną na kasetach video, audio, dyskach 
audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu 
komputerowego, 

c. wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym w stacjach naziemnych, za pośrednictwem satelity, w 
sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. 
simulcasting lub webcasting) w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub 
zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, systemie lub formacie, z lub 
bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, 
telefonicznych lub telekomunikacyjnych, w tym także w ramach tzw. “platform cyfrowych”, dla 
odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji i radia (w tym także “on demand”, “pay per view”, w 
zamkniętych obiektach, itp.), w tym Internet,  

d. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci 
kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w 
tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym 
analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu w tym także w serwisach 
wymienionych w lit. c), w tym Internecie, w tym na stronach internetowych Filmoteki Szkolnej, FINA i 
CEO,  

e. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, 
f. wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu,  
g. wykorzystanie w całości lub we fragmentach w utworach multimedialnych, audiowizualnych,  



h. wykorzystanie w całości lub we fragmentach do celów promocji lub reklamy, 
i. użyczenie, wypożyczenie, najem lub wymiana nośników, na których wizerunek utrwalono. 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje również prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji całości 

lub części wizerunku, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami i 

wszelkiej obróbki cyfrowej. 

Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po zakończeniu realizacji 

programu. 

Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje 

całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa (tj. art. 81 ustawy 

Prawo autorskie i prawa pokrewne). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, w tym wizerunku, przez Fundację Centrum 

Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email 

dane.osobowe@ceo.org.pl tel. 22 875 85 40 w celu upublicznienia w wydawnictwach, drukach, materiałach 

informacyjnych, promocyjnych i na stronie internetowej.  

Wiem, że: 

● Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne 
żądanie, wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres dane.osobowe@ceo.org.pl. 

● Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.  

● Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do upublicznienia wizerunku. 
● Podane dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi 

związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa 
do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.  

● Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 10 lat po zakończeniu realizacji 
programu, w ramach którego wizerunek zostanie upubliczniony. 

● Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których zostanie wykorzystany 
utrwalony wizerunek, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych 
prawnie interesów Fundacji oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania 
środków finansowych.  

● Mam  prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność 
korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. 

● Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). 

 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

miejsce i data czytelny podpis osoby czytelny podpis rodzica/opiekuna 

prawnego (w wypadku zgody 

niepełnoletniej osoby, która 

ukończyła 13 lat) 

  

mailto:dane.osobowe@ceo.org.pl


Przekazanie praw do wizerunku dziecka (osoby, które nie ukończyły 13 r.ż) 

 

Ja, niżej podpisany/-a ................................................................................. 

zamieszkały/-a w (adres)............................................................................... 

oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego podczas na 

zdjęciu/filmie nadesłanym na konkurs GOZpodarne wyzwanie,  

przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (zwaną dalej CEO), z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Noakowskiego 10, posługującą się nr NIP: 525-17-26-659 i REGON: 012433534 oraz CSR CONSULTING 

MAŁGORZATA GRESZTA z siedzibą w Warszawie 03-289, ul. Kamykowa 1, NIP 649-132-28-38, REGON: 

277489584, patrona Koalicji RECONOMY i partnera głównego firmę Stena Recycling. 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania mojego wizerunku w materiałach pomocniczych, na 

stronie internetowej, na Facebooku - w ramach konkursu GOZpodarne wyzwanie. 

Zgoda obejmuje także przyszłe wydania tych publikacji, jak również wykorzystanie wykonanych zdjęć w innych 

publikacjach wydawanych w ramach programów edukacyjnych prowadzonych przez CEO i zamieszczenie na 

stronach internetowych innych programów edukacyjnych CEO. 

Zgoda dotyczy utrwalenia i rozpowszechnienia wizerunku dziecka w zarejestrowanych materiałach 

fotograficznych i marketingowych dotyczących ww. programu, jak również w innych materiałach tworzonych na 

potrzeby działalności CEO i rozporządzania powstałą rejestracją fotograficzną i materiałami na następujących 

polach eksploatacji: 

a. utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich 
nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, 
optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, 
nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich 
innych nośnikach zapisów i pamięci; 

b. wszelkie zwielokrotnianie, w tym; techniką magnetyczną na kasetach video, audio, dyskach 
audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu 
komputerowego, 

c. wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym w stacjach naziemnych, za pośrednictwem satelity, w 
sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. 
simulcasting lub webcasting) w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub 
zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, systemie lub formacie, z lub 
bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, 
telefonicznych lub telekomunikacyjnych, w tym także w ramach tzw. “platform cyfrowych”, dla 
odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji i radia (w tym także “on demand”, “pay per view”, w 
zamkniętych obiektach, itp.), w tym Internet,  

d. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci 
kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w 
tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym 
analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu w tym także w serwisach 
wymienionych w lit. c), w tym Internecie, w tym na stronach internetowych Filmoteki Szkolnej, FINA i 
CEO,  

e. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, 
f. wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu,  
g. wykorzystanie w całości lub we fragmentach w utworach multimedialnych, audiowizualnych,  
h. wykorzystanie w całości lub we fragmentach do celów promocji lub reklamy, 
i. użyczenie, wypożyczenie, najem lub wymiana nośników, na których wizerunek utrwalono. 



 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje również prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji całości 

lub części wizerunku, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami i 

wszelkiej obróbki cyfrowej. 

Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku jest ograniczona czasowo do 10 lat po zakończeniu realizacji 

programu. 

Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z powyższym zakresem 

pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa (tj. art. 81 

ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, w tym wizerunku dziecka, przez Fundację 

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email 

dane.osobowe@ceo.org.pl tel. 22 875 85 40 w celu upublicznienia w wydawnictwach, drukach, materiałach 

informacyjnych, promocyjnych i na stronie internetowej.  

Wiem, że: 

● Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne 
żądanie, wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres dane.osobowe@ceo.org.pl. 

● Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.  

● Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do upublicznienia wizerunku. 
● Podane dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi 

związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa 
do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.  

● Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 10 lat po zakończeniu realizacji 
programu, w ramach którego wizerunek zostanie upubliczniony. 

● Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których zostanie wykorzystany 
utrwalony wizerunek, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych 
prawnie interesów Fundacji oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania 
środków finansowych.  

● Mam  prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność 
korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. 

● Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). 

 

……………………….. ……………………….. 

miejsce i data czytelny podpis rodzica/opiekuna 

prawnego (w wypadku osób, które 

nie ukończyły 13 lat) 

 

 

mailto:dane.osobowe@ceo.org.pl

