
REGULAMIN KONKURSU „Citi Students Progress”

§1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1. Konkurs  ,,Citi  Students  Progress”/Konkurs- Konkurs  prowadzony  na
zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Organizator konkursu/Absolvent.pl- Absolvent.pl Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie,  Plac  Konesera  9,  03-736  Warszawa,  wpisana  do  rejestru
przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  w  Warszawie,  XIII  Wydział  Gospodarczy
Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  KRS:  0000447104,  NIP:
5213636204, REGON: 146270491.

3. Partnerzy konkursu:

a) Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (00-923)
przy  ul.  Senatorskiej  16,  wpisany  do  rejestru  przedsiębiorców  pod
numerem KRS 000001538 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

b) Citibank Europe plc,  założona  i  zarejestrowana  zgodnie  z  prawem
obowiązującym w Irlandii,  z  siedzibą w Dublinie,  1 North  Wall  Quay,
Dublin  1,  Ireland,  zarejestrowana  w  Biurze  Rejestracji  Spółek  pod
numerem  132781,  prowadząca  w  Polsce  działalność  poprzez  swój
oddział Citibank  Europe  plc  (Publiczna  Spółka  Akcyjna)  Oddział  w
Polsce, z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 36, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS  240467,  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.  st. Warszawy,  XII  Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

4. Uczestnik konkursu- Uczelniana Organizacja Studencka w rozumieniu 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która 
podejmuje działania w celu rozwoju edukacji, sportu, kariery oraz cyfryzacji.  

5. Członek Uczestnika Konkursu- Osoba fizyczna należąca oficjalnie na dzień
przystąpienia Uczestnika do Konkursu do Uczelnianej Organizacji Studenckiej. 

6. Projekt  –  Projekt  zgłaszany  przez  Przedstawiciela  Uczestnika  Konkursu
prezentujący  planowany  sposób  wydatkowania  nagrody  przyznawanej  w
konkursie zawierający informacje i  elementy o których mowa w § 4 ust 1.
Regulaminu. 

7. Przedstawiciel  Uczestnika  Konkursu-  Członek  Uczestnika  Konkursu  w
rozumieniu ust. 5 powyżej, który reprezentuje go w konkursie oraz który jest
Twórcą  utworu  w  rozumieniu  Ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych w postaci filmu, nagrania, prezentacji lub zdjęć załączonych do
Projektu.

§2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady,  zakres  i  warunki  uczestnictwa  w
Konkursie.

2. Konkurs  prowadzony  jest  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej,  za
pośrednictwem  strony  internetowej  dostępnej  pod  adresem
www.studentsprogress.pl
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3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165). 

4. Przed  wzięciem  udziału  w  Konkursie  Uczestnik/  Przedstawiciel  Uczestnika
konkursu powinien zapoznać się z Regulaminem.

5. Uczestnik konkursu/  Przedstawiciel  uczestnika konkursu uprawniony jest  do
podejmowania dalszych czynności po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym
Regulaminem.

6. Poprzez podejmowanie czynności określonych w niniejszym Regulaminie przez
Przedstawiciela  Uczestnika z  polecenia,  w imieniu lub na rzecz  Uczestnika,
Uczestnik wyraża zgodę i akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

7. Regulamin precyzuje wyczerpująco prawa i obowiązki Stron.

§3. Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa od 25 października 2018 r. do 11 stycznia 2019 r. Szczegółowy
harmonogram Konkursu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Przez czas trwania konkursu o którym mowa w ust. 1 rozumieć należy okres
od dnia rozpoczęcia konkursu do dnia ogłoszenia jego wyników.  Zgłoszenia
mogą  być  nadsyłane  do  dnia  25  listopada  2018  r.  do  godziny  23:59.
Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

§4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs  polega  na  przygotowaniu  Projektu,  w  ramach  którego  Uczestnik
przedstawi  proponowany  sposób  wydatkowania  nagrody  przyznawanej  w
ramach  Konkursu,  która  przybliży  go  do  rozwoju  w  1  z  następujących
kategorii: hobby/sport, edukacja, zdrowie, kariera, digital.

2. Warunkiem  zakwalifikowania  Projektu  do  konkursu  i  umieszczenie  go  na
stronie  konkursowej  jest  wypełnienie  wszystkich  pól  elektronicznego
formularza konkursowego dostępnego na stronie www.studentsprogress.pl: 

a) ogólny opis inicjatywy w dwóch wersjach - krótka 1000 znaków i długa
3000 znaków,

b) uzasadnienie  przyporządkowania  projektu  do  jednej  z  kategorii
konkursowych  -  finanse,  hobby/sport,  edukacja,  zdrowie,  kariera,
digital,

c) zasięg zgłaszanego projektu,

d) grupa docelowa zgłaszanego projektu, 

e) formuła projektu (innowacyjności i wiedza, umiejętności jakie zdobędą
uczestnicy zgłaszanego projektu),

f) wartość  dodana  dla  uczestników zgłaszanego  projektu  wynikającej  z
faktu wzięcia udział w projekcie,

g) promocja projektu wśród grupy docelowej zgłaszanego projektu,

h) sposób i czas wydatkowania nagrody przyznawanej w Konkursie,

i) załącznik  prezentujący  koncepcję  Projektu  w  formacie  wideo,
prezentacji Power Point lub zdjęć,

j) kontakt do Przedstawiciela Uczestnika (imię i nazwisko, e- mail, telefon)
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2. Po  otrzymaniu  zgłoszenia  Organizator  może  zwrócić  się  do  Uczestnika  o
przesłanie dokumentów potwierdzających, iż Uczestnik ma status organizacji
studenckiej.  Uczestnik  jest  zobowiązany  do  odesłania  wymaganych
dokumentów niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania zgłoszenia pod rygorem odrzucenia zgłoszenia przez Organizatora.

§ 5.  Oświadczenie Uczestnika

1. Przystępując do konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie
Przedstawiciel  Uczestnika  Konkursu oświadcza,  że  jest  Twórcą  utworu  w
rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w postaci filmu,
nagrania, prezentacji lub zdjęć załączonych do Projektu oraz, że  przysługują
mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego Utworu oraz
że  uzyskał  pisemna  zgodę  wg.  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  2  do
niniejszego  Regulaminu  od  osób  występujących  w  nadesłanym  filmie,
nagraniu,  zdjęciu,  materiale  audiowizualnym  na  rozpowszechnienie  i
publikację ich wizerunku.

2. Bezpośrednio i niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia w terminie nie dłuższym
niż 3 godziny zegarowe Przedstawiciel Uczestnika zobowiązany jest wysłać na
adres  e-mail  Organizatora  kontakt@studentsprogress.pl skany dokumentów
potwierdzających wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
zgody  na  rozpowszechnianie  wizerunku  podpisane  przez  osoby,  których
wizerunek  jest  wykorzystywany  w  nadesłanym  filmie,  nagraniu,  zdjęciu,
materiale  audiowizualnym.  Dodatkowo  Przedstawiciel  Uczestnika  jest
zobowiązany do wysłania oryginałów dokumentów na adres Organizatora w
terminie 3  dni  roboczych  od dnia wysłania drogą elektroniczną zgłoszenia.
Brak otrzymania przez Organizatora oryginałów w/w dokumentów skutkować
będzie odrzuceniem zgłoszenia i brakiem jego rozpatrywania w konkursie. 

3. Jeżeli  osoba,  której  wizerunek  został  utrwalony  w  nadesłanych  przez
Uczestnika materiałach, cofnie zgodę, o której mowa w niniejszym paragrafie,
wówczas zgłoszenie Uczestnika nie będzie rozpatrywane. 

4. Przedstawiciel  Uczestnika  Konkursu  ponosi  wyłączną  i  całkowitą
odpowiedzialność za zgodność z prawem nadesłanych materiałów o których
mowa  w  ust.1  powyżej.  W  razie  wystąpienia  jakiegokolwiek  podmiotu
trzeciego  przeciwko  Organizatorowi  lub  Partnerowi  Konkursu  z  tytułu
naruszenia jego praw Przedstawiciel Uczestnika Konkursu zobowiązuje się do
zaspokojenia  w  całości  zgłoszonych  przez  w/w  osoby  roszczeń  oraz  do
zwolnienia w całości Organizatora lub Partnera Konkursu z odpowiedzialności
w tym zakresie. 

§ 6.  Udzielenie licencji

Przedstawiciel  Uczestnika  Konkursu, który  jest  Twórcą  utworu  w  rozumieniu
Ustawy o  prawie  autorskim i  prawach  pokrewnych  w postaci  filmu,  nagrania,
prezentacji lub zdjęć załączonych do Projektu, zwanych dalej Utworami, udziela
Organizatorowi Konkursu oraz Partnerom Konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej
terytorialnie licencji na wykorzystywanie nadesłanych Utworów na następujących
polach eksploatacji: 

a) w  zakresie  utrwalania  oraz  zwielokrotniania  utworów  -  utrwalanie,
zwielokrotnianie i  wytwarzanie  każdą możliwą techniką,  w tym techniką
drukarską, reprograficzną,  zapisu magnetycznego i  optycznego, techniką
cyfrową,
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b) w  zakresie  obrotu  oryginałem  lub  egzemplarzami  -  wprowadzanie  do
obrotu,  w tym publiczne wystawianie i  udostępnianie za pośrednictwem
środków  masowego  przekazu,  egzemplarzy  utworów  utrwalonych  i
zwielokrotnionych w sposób określony powyżej, jak również użyczenie lub
najem oryginału lub egzemplarzy,

c) w  zakresie  rozpowszechniania  utworów  w  sposób  inny  niż  określony
powyżej - publiczne udostępnianie w szczególności na ogólnodostępnych
wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, a także wystawienie,
wyświetlenie,  odtworzenie,  nadawanie  i  remitowanie  oraz  publiczne
udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

d) udostępnianie  w  sieci  internet,  w  tym  na  stronach  internetowych
należących  do  Organizatora  Konkursu  i  Partnerów  Konkursu,  a  także
udostępnianie  w  ramach  portali  i  mediów  społecznościowych  (np.
Facebook,  YouTube,  Snapchat)  których  Użytkownikami  są  Organizator
Konkursu i/lub Partnerzy Konkursu, 

e) wykorzystania  w  celu  promocji  Organizatora  Konkursu  i/lub  Partnerów
Konkursu.

§ 7. Weryfikacja Zgłoszenia 

Organizator  Konkursu  zweryfikuje  zgłoszenia  pod  względem  merytorycznym  i
formalnym. Od 26 do 30 listopada 2018 r.  Organizator Konkursu będzie mógł
zgłaszać  uwagi  do  przesłanych  Projektów.  Informacja  o  możliwości  poprawy
Projektu zostanie przesłana na adres mailowy podany przy zgłoszeniu Projektu.
Na  poprawienie  Projektu  Uczestnik  będzie  miał  2  dni  robocze  od  momentu
wysłania informacji w tym zakresie przez Organizatora Konkursu. 

§ 8. Głosowanie i ocena Projektów 

1. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszonych projektów przez Organizatora Konkursu
oraz  Partnerów  Konkursu  zostaną  one  umieszczone  na  stronie
www.studentsprogress.pl wraz z ich pełnym opisem przygotowanym na etapie
zgłoszenia przez Uczestnika. 

2. Na projekty umieszczone na stronie www.studentsprogress.pl mogą oddawać
głosy osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Jedna osoba może oddać jeden głos na jeden Projekt.  Głosy oddawane na
stronie  www.studentsprogress.pl każdorazowo  potwierdzane  zostaną
indywidualnym kodem wysyłanym automatycznie w SMS. Głosowanie trwa od
1 do 23 grudnia 2018 do godz. 23:59. 

§ 9. Zasady nagradzania Projektów 

1. Dziesięć projektów z największą ilością głosów w każdej kategorii konkursowej
(finanse, hobby/sport, edukacja, zdrowie, kariera, digital) zostanie poddanych
pod obrady Jury, które wybierze Projekty, które zostaną nagrodzone. W skład
Jury  wchodzić  będą  przedstawiciele  Organizatora  Konkursu  oraz  Partnerów
Konkursu. Skład Jury dostępny jest na stronie www.studentsprogress.pl. 

2. Przy  ocenie  wybranych  z  każdej  kategorii  projektów Jury  będzie  brało  pod
uwagę następujące kryteria: 
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a) uzasadnienie  przyporządkowania  Projektu  do  jednej  z  kategorii
konkursowych  -  finanse,  hobby/sport,  edukacja,  zdrowie,  kariera,
digital,

b) uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu,

c) zasięg zgłaszanego Projektu,

d) grupa docelowa zgłaszanego Projektu, 

e) innowacyjność zgłaszanego Projektu,

f) wiedza, umiejętności jakie przyniesie realizacja Projektu,

g) promocja Projektu wśród grupy docelowej zgłaszanego Projektu,

h) )sposób i czas wydatkowania nagrody,

i) forma prezentacji/ koncepcji Projektu w formacie wideo lub prezentacji
Power Point.

3. Jury  konkursu  podejmuje  decyzje  o  przyznaniu  nagród  na  realizację
zgłoszonych Projektów do 10.01.2018. Postanowienia Jury są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie. 

4. Jury  konkursu  nie  jest  zobowiązana  do  uzasadnienia  swoich  negatywnych
decyzji. 

§ 10. Nagrody w konkursie

1. Jury  przyzna  łącznie  osiem  nagród  o  łącznej  wartości  50 000  zł  brutto
(pięćdziesiąt  tysięcy  złotych  brutto)  na  realizacje  Projektów o  następującej
wysokości:

a) 4 nagrody w wysokości 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) każda, 

b) 4 nagrody w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda.

2. Każdy Projekt może otrzymać tylko 1 nagrodę. 

3. W ramach 1 kategorii może zostać przyznane kilka nagród.

4. Nie w każdej kategorii musi zostać przyznana nagroda. 

5. Lista nagrodzonych projektów zostanie opublikowana 11.01.2019 na stronie
www.studentsprogress.pl. 

6. Nagroda  finansowa  pomniejszona  zostanie  przez  Organizatora  o  należny
podatek  który  Organizator  pobierze  i  przekaże  do  właściwego  organu
podatkowego.

§ 11. Przekazanie nagrody

1. Nagrodzona  organizacja  studencka  podpisuje  z  Organizatorem  Umowę  na
realizacje  nagrodzonego  Projektu  zawierającą  kosztorys  i  harmonogram
zaplanowanych prac zgodny z Projektem. Załącznik do umowy stanowić będą
dokumenty  potwierdzające,  iż  Uczestnik  jest  organizacją  studencką oraz  iż
rachunek bankowy wskazany w umowie należy do Uczestnika. 

§ 12. Rozliczenie Projektu
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1. Rozpoczęcie projektu może nastąpić po podpisaniu umowy, o której mowa w §
11 ust.1. 

2. Każda nagrodzoną organizacja studencka musi rozliczyć się z przekazanych
środków w terminie do 30 września 2019 r. 

3. Rozliczenie  polegać  będzie  na  przesłaniu  przez  nagrodzoną  organizację
studencką  do  Organizatora  Konkursu  wszystkich  rachunków  i  faktur
dotyczących  Projektu zgodnych z kosztorysem Projektu uprzednio pisemnie
zatwierdzonym przez Organizatora i Partnerów Konkursu. Wraz z rozliczeniem
finansowanym  Przedstawiciel  Uczestnika  jest  zobowiązany  przesłać  do
Organizatora wypełnione sprawozdanie merytoryczne oraz zdjęcia, nagrania
dokumentujące działania realizowane w ramach Projektu.

4.  Przedstawiciel  Uczestnika  oświadcza,  ze  będzie  on  wyłącznym  Twórcą
nadesłanych  materiałów  o  których  mowa  w  ust.3  powyżej,  zwanych  dalej
Utworem oraz,  że  będą przysługiwały mu wyłączne i  nieograniczone prawa
autorskie do nadesłanego Utworu oraz, że udziela Organizatorowi i Partnerom
Konkursu licencji do zdjęć, nagrań dokumentujących działania realizowane w
ramach Projektu, o których mowa w ust. 3 powyżej na zasadach określonych
w  §  6.  powyżej.  Jeżeli  na  w/w  zdjęciach,  nagraniach  dokumentujących
działania realizowane w ramach Projektu utrwalony zostałby wizerunek osób
trzecich  w  tej  sytuacji  Przedstawiciel  Uczestnika  oświadcza,  że  uzyska
pisemna  zgodę  wg.  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  3  do  niniejszego
Regulaminu od osób występujących w nadesłanym filmie, nagraniu, zdjęciu,
materiale audiowizualnym na rozpowszechnienie  i  publikacje  ich  wizerunku
oraz  przetwarzanie  ich  danych  osobowych  i  załączy  je  do  wszystkich
nadesłanych materiałów. 

5. Przedstawiciel  Uczestnika  Konkursu  ponosi  wyłączną  i  całkowitą
odpowiedzialność za zgodność z prawem nadesłanych materiałów o których
mowa  w  ust.3  powyżej.  W  razie  wystąpienia  jakiegokolwiek  podmiotu
trzeciego  przeciwko  Organizatorowi  lub  Partnerowi  Konkursu  z  tytułu
naruszenia jego praw Przedstawiciel Uczestnika Konkursu zobowiązuje się do
zaspokojenia  w  całości  zgłoszonych  przez  w/w  osoby  roszczeń  oraz  do
zwolnienia w całości Organizatora lub Partnera Konkursu z odpowiedzialności
w tym zakresie.

§ 13. Wykluczenie z konkursu

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykluczenia  z  udziału  w  konkursie
Uczestników,  których  Przedstawiciele  lub  członkowie  podejmują  działania
które  są  sprzeczne  z  prawem  lub  niniejszym  Regulaminem,  w  tym  w
szczególności Uczestników, którzy:

a. zamieszczają  treści  niezgodne  z  obowiązującym  prawem  (w  tym
zawierające treści obraźliwe zarówno tekstowe jak i graficzne),

b. ingerują w mechanizm działania konkursu,

c. tworzą fikcyjne zgłoszenia, 

d. wykorzystują dane innych osób bądź organizacji studenckich do których
nie należą,

e. nie ukończyli 18 lat.

2. W razie zaistnienia okoliczności o których mowa w ust.1 jeżeli działanie osoby
dokonującej zgłoszenia będzie spełniało znamiona przestępstwa Organizator
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powiadomi o powyższym organy ścigania. 

§14. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezprawne działanie
Uczestnika,  jego  Przedstawiciela  i  Członków w tym za  jakiekolwiek  szkody
wyrządzone osobom trzecim.

2. Organizator nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za wzajemne
zobowiązania Uczestników konkursu i ich Członków oraz Przedstawicieli.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników  konkursu,  ich  Członków  i  Przedstawicieli,  w  tym  za  brak
możliwości przekazania Uczestnikowi nagrody. 

§15. Dane osobowe

1. Absolvent  będzie  przetwarzał  dane  osobowe  Przedstawicieli  Uczestników,
którzy będą w imieniu Uczestników przystępowali  do udziału w konkursie i
wysyłali swoje zgłoszenie.

2. Absolvent  będzie  przetwarzał  następujące  dane  osobowe  Przedstawicieli
Uczestników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek, nazwa
Uczelnianej  Organizacji  Studenckiej  do  której  należy  Przedstawiciel
Uczestnika, adres Uczelnianej Organizacji Studenckiej. 

3. Administratorem danych, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania
danych  i  podlega  pod  wymogi  prawa  w  zakresie  przetwarzania  danych
osobowych  (Rozporządzenie  UE  2016/679  z  27  kwietnia  2018  roku  (dalej
RODO) oraz ustawie o ochronie danych osobowych w porządku krajowym z
uwzględnieniem przepisów szczególnych jest Absolvent.pl Sp. z o.o.  siedzibą
w  Warszawie,  Plac  Konesera  9,  03-736  Warszawa,  wpisana  do  rejestru
przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  w  Warszawie,  XIII  Wydział  Gospodarczy
Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  KRS:  0000447104,  NIP:
5213636204, REGON: 146270491.

4. Przekazane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących
celach:

a. realizacji  postanowień  zawartych  w  niniejszym Regulaminie,  czyli
Dane  osobowe  Przedstawicieli  Uczestników  są  przetwarzane  na
podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli zgody oraz art. 6 ust. 1 pkt f)
RODO.  Prawnie usprawiedliwiony cel stanowi realizacja Konkursu.

5. Absolvent.pl  będzie  powierzał  Dane  osobowe  Przedstawicieli  Uczestników
Partnerom Konkursu, którymi są:

a. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (00-
923) przy ul. Senatorskiej 16, wpisany do rejestru przedsiębiorców
pod numerem KRS 000001538,

b. Citibank Europe plc, założona i zarejestrowana zgodnie z prawem
obowiązującym w Irlandii, z siedzibą w Dublinie, 1 North Wall Quay,
Dublin  1,  Ireland,  zarejestrowana  w Biurze Rejestracji  Spółek pod
numerem 132781,  prowadząca w Polsce działalność  poprzez swój
oddział Citibank  Europe  plc  (Publiczna  Spółka  Akcyjna)  Oddział  w
Polsce,  z  siedzibą  w Warszawie  (00-838)  przy  ul. Prostej  36,  KRS
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240467,  w  celu  realizacji  postanowień  niniejszego  Regulaminu  tj.
rozpatrzenia wspólnie nadesłanych zgłoszeń i  wyłonienia wspólnie
Laureatów Konkursu oraz wydania nagród. 

6. Absolvent.pl  oświadcza,  że zawarł  z  Partnerami  Konkursu,  o których mowa
powyżej,  odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania,  zgodnie z art.  28
RODO.

7. Niezależnie od postanowień o których mowa w pkt. 5 powyżej Absolvent.pl
może  powierzać  dane  osobowe  Przedstawicieli  Uczestników  w  celach
określonych  w  punkcie  nr  4  powyżej,  zgodnie  z  wymogami  art.  28  RODO
Procesorom  tj.  podmiotom  współpracującym  z  Absolvent.pl  przy  realizacji
niniejszego konkursu. 

8. Z uwagi na fakt, ze materiały przesyłane przez Przedstawicieli  Uczestników
Konkursu  mogą  być  zamieszczane  przez  Absolvent.pl  oraz  Partnerów
Konkursu na  ich kontach społecznościowych na portalu facebook, dostępnego
pod  adresem  www.facebook.com,  którego  siedziba  znajduje  się  poza
Europejskim  Obszarem  Gospodarczym  informujemy,  ze  dane  osobowe
Przedstawicieli Uczestników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy.  Szczegółowe  zasady  w  tym  zakresie  określa  Polityka
Prywatności portalu facebook https://www.facebook.com/about/privacy/

9. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednocześnie  niezbędne  dla
potrzeb  uczestnictwa  w  Konkursie  oraz  jego  rozstrzygnięcia  a  także
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji Konkursu. Ponadto, dane uczestników, którzy uzyskali
prawo do nagrody będą przechowywane przez okres wymagany przepisami
prawa  podatkowego  w  związku  z  rozliczeniem  nagród  przekazanych  w
Konkursie. Brak podania danych spowoduje utratę prawa do nagrody.

10.Zgodnie  z  RODO Przedstawiciel  Uczestnika  biorący  udział  w  konkursie  ma
prawo do: żądania od Absolvent.pl dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  lub  o  prawie  do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia
danych.

11.Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia
skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

12.Przedstawiciele  Uczestnika  konkursu  nie  podlegają  zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji określonych w art. 22 RODO. 

13.Organizator  dokłada  szczególnych  starań  w celu  ochrony prywatności  oraz
informacji  dotyczących  Uczestników.  Organizator  z  zachowaniem  należytej
staranności  dobiera  i  stosuje  odpowiednie  środki  techniczne,  w  tym  o
charakterze  organizacyjnym  i  programistycznym,  które  pozwalają  na
zapewnienie  ochrony  przetwarzanych  danych.  Organizator  w  szczególności
zabezpiecza  dane  przed  ich  ujawnieniem,  zniszczeniem,  utraceniem  i
udostępnieniem  osobom  nieupoważnionym,  a  także  nieuprawnioną
modyfikacją  i  przetwarzaniem  z  naruszeniem  obowiązujących  przepisów
prawa.

§16. Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków
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Konkursu  w  czasie  trwania  Konkursu,  jeżeli  jest  to  uzasadnione  celem
Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Wszyscy  Przedstawiciele  Uczestników  Konkursu  zostaną  powiadomieni  o
wprowadzonych zmianach poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz
wysłanie  wiadomości  e-mail  do  Przedstawicieli  Uczestników  Konkursu  na
adresy wskazane w zgłoszeniu.

2. Zmiany o których mowa w ust.1 nie mogą naruszać praw już nabytych przez
Uczestników Konkursu. 

3. Zasady  przeprowadzania  Konkursu  określa  wyłącznie  niniejszy  regulamin.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.

4. Ewentualne  kwestie  sporne  powstałe  w  trakcie  realizacji  Konkursu
rozstrzygane będą w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

5. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 października 2018 r. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Citi Students Progress” 

Harmonogram konkursu „Citi Students Progress”

 25.10.2018 – start kampanii promocyjnej konkursu

 25.10-25.11.2018  –  czas  na  zgłoszenia  projektów  przez  organizacje
studenckie

 26.11-30.11.2018  –  weryfikacja  zgłoszeń  i  umieszczenie  ich  na  stronie
www konkursu

 1.12-23.12.2018 – głosowanie na zgłoszone przez organizacje studenckie
projekty na stronie www konkursu

 27.12.2018-10.01.2019 – weryfikacja głosów oraz obrady jury

 11.01.2019 – ogłoszenie wyników konkursu

 14.01.-28.02.2019 - formalności związane z przekazaniem grantu
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OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja,  niżej  podpisana/y  …………………………………………………………………….(imię  i
nazwisko) wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego na
zdjęciu,  filmie,  prezentacji,  w  celu  wzięcia  przez  Uczelnianą  Organizację
Studencką  o  nazwie  ………………………………………………………………………
działającą  przy
……………………………………………………………………………………………………………
…… udziału w Konkursie  ,,Citi  Students Progress”,  którego Organizatorem jest
Absolvent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa,
wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sądowego,  pod  numerem KRS:  0000447104,
NIP: 5213636204, REGON: 146270491.

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę,  aby  film,  zdjęcie,  prezentacja  na  których
utrwalony jest mój wizerunek były publikowane i udostępniane w sieci internet, w
tym:

a)  na stronie internetowej konkursu www.studentsprogress.pl.,

b)  na  stronach  internetowych  należących  do  Organizatora  Konkursu  tj.
Absolvent.pl  Sp.  z  o.o.  siedzibą w Warszawie,  Plac  Konesera  9,  03-736
Warszawa,  KRS:  0000447104  i  Partnerów  Konkursu, którymi  są  Bank
Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul.
Senatorskiej  16, KRS 000001538 oraz  Citibank Europe plc,  założona i
zarejestrowana zgodnie z prawem obowiązującym w Irlandii, z siedzibą w
Dublinie,  1 North Wall  Quay, Dublin 1, Ireland, zarejestrowana w Biurze
Rejestracji Spółek pod numerem 132781, prowadząca w Polsce działalność
poprzez  swój  oddział Citibank  Europe  plc  (Publiczna  Spółka  Akcyjna)
Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 36, KRS
240467,

c) w  ramach  portali  i  mediów  społecznościowych  (.  Facebook)  których
Użytkownikiem  są  Organizator  Konkursu  lub  Partnerzy  Konkursu  oraz
wykorzystania  w  celu  promocji  Organizatora  Konkursu  i  Partnerów
Konkursu w ramach ich materiałów promocyjnych. 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie
wizerunku w w/w celu jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału przez
Uczelnianą Organizację Studencką w w/w konkursie. Oświadczam, że zostałem
poinformowany że przysługuje mi prawo wycofania zgody w każdym czasie. 

……………………….
………………………………

 Miejscowość, data                                                               Czytelny podpis
wyrażającego zgodę
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Oświadczam,  że wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych
przez   Absolvent.pl  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Plac Konesera 9, 03-736
Warszawa,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sądowego,  pod  numerem KRS:  0000447104,
NIP: 5213636204, REGON: 146270491  w postaci: imienia, nazwiska,  wizerunku,
nazwy  Uczelnianej  Organizacji  Studenckiej  do  której  należę,  innych  danych
podanych przeze mnie dobrowolnie w nadesłanych przez Uczelnianą Organizację
Studencką  materiałach w celu umożliwienia Uczelnianej Organizacji Studenckiej
która  nadesłała  materiał  z  moim  udziałem  w  celu  wzięcia  udziału  w
Konkursie ,,Citi Students Progress”, którego Organizatorem jest Absolvent.pl  Sp.
z  o.o. z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  w  celu  umożliwienia  Organizatorowi
rozpatrzenia nadesłanego zgłoszenia. 

……………………….
………………………………

 Miejscowość, data                                                               Czytelny podpis
wyrażającego zgodę

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH

1. Administratorem danych, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania
danych  i  podlega  pod  wymogi  prawa  w  zakresie  przetwarzania  danych
osobowych (Rozporządzenie UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 roku (dalej RODO)
oraz  ustawie  o  ochronie  danych  osobowych  w  porządku  krajowym  z
uwzględnieniem przepisów szczególnych jest Absolvent.pl Sp. z o.o.  siedzibą w
Warszawie,  Plac  Konesera  9,  03-736  Warszawa,  wpisana  do  rejestru
przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000447104, NIP: 5213636204, REGON:
146270491.

2.  Absolvent  będzie  przetwarzał  następujące  dane  osobowe:  imię,  nazwisko,
wizerunek, nazwa Uczelnianej Organizacji Studenckiej do której Pan/Pani należy,
inne dane podane przez Panią/ Pana dobrowolnie w nadesłanych przez Uczelnianą
Organizację Studencką materiałach.  

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w celu umożliwienia
Uczelnianej  Organizacji  Studenckiej  która  nadesłała  materiał  z  Pani/Pana
udziałem  wzięcie  udziału  w  Konkursie  ,,Citi  Students  Progress”,  którego
Organizatorem jest Absolvent.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz w celu
umożliwienia Organizatorowi rozpatrzenia nadesłanego zgłoszenia. 

4. Absolvent.pl będzie powierzał Dane osobowe Partnerom Konkursu, którymi są:

 a)  Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (00-923) przy
ul.  Senatorskiej  16,  wpisany  do  rejestru  przedsiębiorców  pod  numerem  KRS
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000001538 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

b)  Citibank  Europe  plc,  założona  i  zarejestrowana  zgodnie  z  prawem
obowiązującym w Irlandii,  z siedzibą w Dublinie,  1 North Wall  Quay, Dublin 1,
Ireland,  zarejestrowana  w  Biurze  Rejestracji  Spółek  pod  numerem  132781,
prowadząca  w  Polsce  działalność  poprzez  swój  oddział Citibank  Europe  plc
(Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (00-838)
przy  ul. Prostej  36,  wpisany  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 240467, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

w celu realizacji  postanowień niniejszego Regulaminu tj.  rozpatrzenia wspólnie
nadesłanych zgłoszeń i  wyłonienia wspólnie Laureatów Konkursu oraz wydania
nagród. 

5.Niezależnie  od  postanowień o  których  mowa w pkt.  4  powyżej  Absolvent.pl
może powierzać dane osobowe zgodnie z wymogami art. 28 RODO Procesorom tj.
podmiotom współpracującym z Absolvent.pl przy realizacji niniejszego konkursu. 

6.Z  uwagi  na  fakt,  ze  materiały  przesyłane  przez  Przedstawicieli  Uczestników
Konkursu mogą być zamieszczane przez Absolvent.pl oraz Partnerów Konkursu
na   ich  kontach  społecznościowych  na  portalu  facebook,  dostępnego  pod
adresem  www.facebook.com,  którego  siedziba  znajduje  się  poza  Europejskim
Obszarem  Gospodarczym  informujemy,  ze  dane  osobowe  mogą  być
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Szczegółowe zasady w tym
zakresie  określa  Polityka  Prywatności  portalu  facebook
https://www.facebook.com/about/privacy/

7.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednocześnie  niezbędne  dla
potrzeb uczestnictwa Uczelnianej Organizacji Studenckiej w Konkursie oraz jego
rozstrzygnięcia.  Dane  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji
Konkursu, a następnie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

8. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu ma prawo do: żądania od Absolvent.pl
dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia  przetwarzania  lub  o  prawie  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

9. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia
skargi  w  zakresie  przetwarzania  danych  do  organu  nadzorczego,  którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu „Citi Students Progress” 

OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja,  niżej  podpisana/y …………………………………………………………………… (imię i
nazwisko) wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego na
zdjęciu, filmie, prezentacji, obrazującym sposób wydatkowania nagrody, wygranej
przez  Uczelnianą  Organizację  Studencką  o  nazwie
………………………………………………………………………  działającą  przy
……………………………………………………………………………………………………………
…… w Konkursie ,,Citi Students Progress”, którego Organizatorem jest Absolvent
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  w  Warszawie,  XIII  Wydział  Gospodarczy
Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  KRS:  0000447104,  NIP:
5213636204, REGON: 146270491.

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę,  aby  film,  zdjęcie,  prezentacja  na  których
utrwalony jest mój wizerunek były publikowane i udostępniane w sieci internet, w
tym:

a)  na stronie internetowej konkursu www.studentsprogress.pl.,

b)  na  stronach  internetowych  należących  do  Organizatora  Konkursu  tj.
Absolvent.pl  Sp.  z  o.o.  siedzibą w Warszawie,  Plac  Konesera  9,  03-736
Warszawa,  KRS:  0000447104  i  Partnerów  Konkursu, którymi  są   Bank
Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (00-923)  przy ul.
Senatorskiej  16, KRS 000001538 oraz  Citibank Europe plc,  założona i
zarejestrowana zgodnie z prawem obowiązującym w Irlandii, z siedzibą w
Dublinie,  1 North Wall  Quay, Dublin 1, Ireland, zarejestrowana w Biurze
Rejestracji Spółek pod numerem 132781, prowadząca w Polsce działalność
poprzez  swój  oddział Citibank  Europe  plc  (Publiczna  Spółka  Akcyjna)
Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (00-838)  przy ul. Prostej 36, KRS
240467,

c) w  ramach  portali  i  mediów  społecznościowych  (Facebook,)  których
Użytkownikiem  są  Organizator  Konkursu  lub  Partnerzy  Konkursu  oraz
wykorzystania  w  celu  promocji   Organizatora  Konkursu  i  Partnerów
Konkursu w ramach ich  materiałów promocyjnych. 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie
wizerunku  w  w/w  celu  jest  dobrowolne  ale  niezbędne  do  tego,  aby  w/w
Uczelniana Organizacja  Studencka rozliczyła się z  nagrody uzyskanej  w w/w
konkursie. Oświadczam, że zostałem poinformowany że  przysługuje mi prawo
wycofania zgody w każdym czasie. 
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……………………….
………………………………

 Miejscowość, data                                                               Czytelny podpis
wyrażającego zgodę

Oświadczam,  że wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych
przez   Absolvent.pl  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Plac Konesera 9, 03-736
Warszawa,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sądowego,  pod  numerem KRS:  0000447104,
NIP: 5213636204, REGON: 146270491  w postaci: imienia, nazwiska,  wizerunku,
nazwy  Uczelnianej  Organizacji  Studenckiej  do  której  należę,  innych  danych
podanych przeze mnie dobrowolnie w nadesłanych przez Uczelnianą Organizację
Studencką  materiałach w celu umożliwienia Uczelnianej Organizacji Studenckiej
która nadesłała materiał z moim udziałem rozliczenia się z nagrody uzyskanej w
Konkursie ,,Citi Students Progress”, którego Organizatorem jest Absolvent.pl
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

……………………….
………………………………

 Miejscowość, data                                                               Czytelny podpis
wyrażającego zgodę
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                                   OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA
DANYCH 

1. Administratorem danych, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania
danych  i  podlega  pod  wymogi  prawa  w  zakresie  przetwarzania  danych
osobowych (Rozporządzenie UE 2016/679                  z 27 kwietnia 2018 roku
(dalej RODO) oraz ustawie o ochronie danych osobowych w porządku krajowym z
uwzględnieniem przepisów szczególnych jest Absolvent.pl Sp. z o.o.  siedzibą w
Warszawie,  Plac  Konesera  9,  03-736  Warszawa,  wpisana  do  rejestru
przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000447104, NIP: 5213636204, REGON:
146270491.

2.  Absolvent  będzie  przetwarzał  następujące  dane  osobowe:  imię,  nazwisko,
wizerunek, nazwa Uczelnianej Organizacji Studenckiej do której Pan/Pani należy,
inne dane podane przez Panią/ Pana dobrowolnie w nadesłanych przez Uczelnianą
Organizację Studencką  materiałach.  

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Uczelnianej
Organizacji Studenckiej która nadesłała materiał z Pani/Pana udziałem rozliczenia
się  z  nagrody  uzyskanej  w  Konkursie  ,,Citi  Students  Progress”,  którego
Organizatorem jest Absolvent.pl  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

4. Absolvent.pl będzie powierzał Dane osobowe Partnerom Konkursu, którymi są:

 a) Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (00-923)  przy
ul.  Senatorskiej  16,  wpisany  do  rejestru  przedsiębiorców  pod  numerem  KRS
000001538 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

b)  Citibank  Europe  plc,  założona  i  zarejestrowana  zgodnie  z  prawem
obowiązującym w Irlandii,  z siedzibą w Dublinie,  1 North Wall  Quay, Dublin 1,
Ireland,  zarejestrowana  w  Biurze  Rejestracji  Spółek  pod  numerem  132781,
prowadząca  w  Polsce  działalność  poprzez  swój  oddział Citibank  Europe  plc
(Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (00-838)
przy  ul. Prostej  36,  wpisany  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 240467, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

w celu poinformowania w/w jako Fundatorów Nagród o sposobie wydatkowania
uzyskanej nagrody.

5.Niezależnie od postanowień o których mowa w pkt.  4 powyżej  Absolvent.pl
może powierzać dane osobowe zgodnie z wymogami art. 28 RODO Procesorom tj.
podmiotom współpracującym z Absolvent.pl przy rozliczaniu konkursu. 

6. Z uwagi na fakt, ze materiały przesyłane przez Przedstawicieli  Uczestników
Konkursu  mogą  być  zamieszczane  przez  Absolvent.pl  oraz  Partnerów
Konkursu na  ich kontach społecznościowych na portalu facebook, dostępnego
pod  adresem  www.facebook.com,  którego  siedziba  znajduje  się  poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym informujemy, ze dane osobowe mogą
być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Szczegółowe zasady
w  tym  zakresie  określa  Polityka  Prywatności  portalu  facebook
https://www.facebook.com/about/privacy/
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7.  .  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednocześnie  niezbędne  dla
rozliczenia  się  Uczelnianej  Organizacji  Studenckiej  z  uzyskanej  nagrody.  Dane
będą przetwarzane przez okres  niezbędny do rozliczenia  Konkursu, a następnie
przez  okres  6  miesięcy  od  jego  zakończenia  oraz  później  w  oparciu  o
obowiązujące przepisy prawa.

8.  .  Zgodnie  z  RODO  przysługuje  Pani/Panu  ma  prawo  do:   żądania  od
Absolvent.pl dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub  ograniczenia  przetwarzania  lub  o  prawie  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

9.. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje  prawo wniesienia
skargi  w  zakresie  przetwarzania  danych  do  organu  nadzorczego,  którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

……………………….
………………………………

 Miejscowość, data                                                               Czytelny podpis
wyrażającego zgodę
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