
Regulamin konkursu komiksowego  

„Legendy Podkarpacia”  

 

1. Organizatorem konkursu komiksowego „Legendy Podkarpacia”, zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 

Warszawa, NIP 5261645000, zwana dalej „Organizatorem” lub „KPRM”. Nadzór 

organizacyjny nad realizacją Konkursu sprawuje Centrum GovTech w KPRM. Kontakt  

do Organizatora: GovTech@kprm.gov.pl.  

 

2. Konkurs organizowany jest w celu: promocji kultury województwa podkarpackiego 

oraz szerzenia umiejętności z zakresu grafiki komputerowej wśród uczniów szkół 

ponadpodstawowych.  

 

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących 

się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla osób 

dorosłych (Uczestnicy). W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani 

członkowie ich rodzin (tj. ojciec, matka, rodzeństwo, dzieci, małżonek/małżonka).   

 

3. Uczestnicy biorą udział w konkursie indywidualnie, bez żadnego wsparcia 

zewnętrznego lub współpracy z podmiotami trzecimi.  

 

4. Konkurs polega na nadesłaniu pracy graficznej w formie przedstawiającej wybraną 

legendę związaną z województwem podkarpackim. 

 

5. Uczestnik może przysłać jedną pracę konkursową stanowiącą zamkniętą całość, 

o minimalnej objętości 1, a maksymalnej 10 plansz formatu A3 (297 x 420 mm).  

 

6. Plansze mogą być podzielone w sposób dowolny na kadry: jednostronnie w pionie, 

ponumerowanymi stronami, prace powinny być wykonane techniką cyfrową (grafika 

komputerowa).  

 

7. Uczestnicy wysyłają prace jako załącznik do elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie https://gov.pl/govtech 

 

8. Organizator powoła komisję, która będzie oceniać nadesłane prace konkursowe według 

następujących kryteriów:  

a. zgodność pracy z tematem oraz znajomość omawianych zagadnień,  
b. kreatywność i pomysłowość przedstawionych treści,  
c. stopień biegłości w cyfrowych narzędziach graficznych,  

e. oryginalność oraz nowatorstwo. 

 

9. Punktacja przyznana przez komisję jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

 

10. Pięciu autorów zwycięskich prac otrzyma od Organizatora nagrodę w postaci:  7 000 zł. 

za pierwsze miejsce, 6 000 zł. za drugie miejsce, 5 000 zł. za trzecie miejsce oraz dwie 

nagrody wyróżnienia o wysokości po 2 000 zł (zwycięzcy Konkursu).   

 

11. Nagrody mogą zostać pomniejszone o wysokość podatku od osób fizycznych 

w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.).   
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12. Organizator nie odpowiada za pobranie dodatkowej opłaty przez Bank posiadacza 

rachunku.  

 

13. Autorzy zwycięskich prac przeniosą na Organizatora autorskie prawa majątkowe 

zgodnie ze wzorem umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych stanowiącym 

załącznik do niniejszego regulaminu. Stanowi to warunek wypłaty nagrody, o której 

mowa w pkt 10 w konkursie.  

 

14. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu w okresie wyszczególnionym 

w harmonogramie konkursu, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, 

dostępnym na https://gov.pl/govtech. Nazwiska zwycięzców konkursu zostaną 

ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej konkursu https://gov.pl/govtech. Na tej 

stronie internetowej konkursu zostaną również opublikowane najwyżej ocenione prace.  

 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac, które nie spełniają 

któregokolwiek z warunków wynikających z niniejszego regulaminu.  

 

16. Przesłanie zgłoszenia w sposób, o którym mowa w pkt 7, jest równoznaczne 

z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącej 

załącznik do niniejszego regulaminu.   

 

17. Organizator przyjmuje reklamacje w okresie wyszczególnionym w harmonogramie 

konkursu, o którym mowa w pkt 14, dostępnym na https://gov.pl/govtech na adres e-

mail: GovTech@kprm.gov.pl. Termin rozpatrzenia reklamacji to maksymalnie 7 dni 

kalendarzowych. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres email lub adres 

do korespondencji oraz uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji. W tytule maila 

należy wpisać „Konkurs Komiksowy”. Organizator rozpatrzy reklamację na podstawie 

niniejszego regulaminu oraz aktów prawnych mających zastosowanie do przedmiotu 

reklamacji. Decyzja dotycząca rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana na adres e-

mail nadawcy reklamacji.   

 

18. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach lub w trybie obiegowym, 

z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Komisja podejmuje decyzje 

większością głosów. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego. Komisja dokonuje oceny złożonych przez Uczestników prac 

i podejmuje decyzje między innymi o: 

a) wyłonieniu zwycięzców Konkursu; 

b) dyskwalifikacji Uczestnika; 

c) rozpatrywaniu reklamacji; 

d) zmianie niniejszego regulaminu; 

e) interpretacji niniejszego regulaminu. 

 

19. Komisja, jeśli uzna, że ogólny poziom merytoryczny zgłoszeń jest zbyt niski, może nie 

wyłonić zwycięzców Konkursu bądź nie przyznać wszystkich nagród, o których mowa 

w pkt 10. 

 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) opublikowania imion i nazwisk zwycięzców Konkursu; 
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b) opublikowania, za odrębną zgodą zwycięzcy Konkursu, zdjęć i innych 

informacji o zwycięzcy Konkursu, wywiadów z nim oraz innych materiałów 

audiowizualnych z jego udziałem w celach związanych z promocją Konkursu 

(wliczając jego kolejne edycje, jeśli takie się odbędą). 

 

21. Zwycięzca Konkursu, z chwilą przesłania Organizatorowi formularza konkursowego, 

o którym mowa w pkt 7, zobowiązuje się do zawarcia, na wniosek Organizatora, umowy 

o nieodpłatnym przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do prac 

konkursowych, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) na 

zasadach i w zakresie określonym w niniejszym regulaminie. Przeniesienie autorskich 

praw majątkowych obejmować będzie nieograniczone w czasie oraz nieograniczone 

terytorialnie korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora utworem na polach 

eksploatacji określonych w art. 50 ww. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności obejmujących: 

a) wykorzystywanie w działalności prowadzonej przez Organizatora bez 

jakichkolwiek ograniczeń; 

b) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub części, wytwarzanie 

dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, przekazywanie, 

przechowywanie, wyświetlanie utworu; 

c) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany 

w utworze; 

d) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa oryginału lub 

egzemplarzy, na których utwór utrwalono, upoważnianie innych osób  

do wykorzystywania w całości lub części utworu lub jego kopii; 

e) rozpowszechnianie utworu (także w Internecie) poprzez publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  

a także publiczne udostępnienie Rozwiązań w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

 

22. Przeniesienie autorskich praw majątkowych powiązane będzie z przeniesieniem przez 

zwycięzcę Konkursu na Organizatora prawa do wyłącznego wykonywania zależnych 

praw autorskich oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich 

do utworu i nie będzie domagał się z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.  

 

23. Zwycięzca Konkursu oświadcza i zapewnia, że korzystanie przez Organizatora z praw 

autorskich i praw pokrewnych, przenoszonych na podstawie niniejszego regulaminu 

i w sposób przez niniejszy regulamin przewidziany nie będzie naruszało żadnych praw 

osób trzecich. Organizator może wykonywać autorskie prawa majątkowe do utworu 

samodzielnie lub może upoważnić do tego osoby trzecie.  
 

24. Dla osób niepełnoletnich warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgoda rodzica lub 

prawnego opiekuna, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

25. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Konkursu można kierować na adres poczty 

elektronicznej: GovTech@kprm.gov.pl. Odpowiedzi na pytanie dot. treści niniejszego 

regulaminu, jeśli Organizator uzna, że będą miały wpływ na sytuację wszystkich 
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Uczestników będą publikowane na tej samej stronie, na której zamieszczony został 

niniejszy regulamin. 

 

26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu 

w każdym czasie w zakresie niezbędnym do prawidłowego przebiegu Konkursu. 

Zmiany polegające na zmianie terminów zawartych w niniejszym regulaminie  

 nie wymagają zmiany jego treści i będą realizowane poprzez ogłoszenie na tej samej 

stronie, na której zamieszczony został niniejszy regulamin. 

 

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu poczty elektronicznej lub 

numeru telefonu Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiających 

powiadomienie o wygranej oraz za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych.  

 

28. W przypadku sporu związanego z uczestnictwem w Konkursie, zostanie on poddany 

pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Organizatora. 

 

29. Organizator ma prawo odwołania Konkursu w każdym czasie. 

 

  



ZAŁĄCZNIK NR 1.  

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzaniem danych osobowych w związku z 

Konkursem “Legendy Podkarpacia” 

 

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych   

Administrator Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, 

Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl.   

  

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-

mail: IOD@kprm.gov.pl.   

   

Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu w rozumieniu przepisów  

rozporządzenia 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) dalej „RODO”, jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 

Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl.  

 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-

mail: IOD@kprm.gov.pl.   

   

1. Celem przetwarzania danych osobowych jest:  

a) zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie „Legendy Podkarpacia”,  

b) przeprowadzenie Konkursu „Legendy Podkarpacia”,  

c) promocja Konkursu „Legendy Podkarpacia”,  

d) zawarcie umowy z laureatem Konkursu,  

e) wywiązanie się z obowiązków prawnych w zakresie wypełnienia zobowiązań 

podatkowych  oraz zrealizowania obowiązku archiwalnego.  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jest:  

• w odniesieniu do celu wskazanego w pkt 1 lit. a i b zgoda osób, których dane 

dotyczą, na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, potwierdzona nadesłaniem pracy 

konkursowej 

• w odniesieniu do celu wskazanego w pkt 1 lit. c zadanie, realizowane w interesie  

publicznym, którym jest w szczególności rozwój społeczeństwa informacyjnego, 

polegające  na umożliwieniu ludziom młodym rozwój w zakresie grafiki 

komputerowej oraz promocji kultury regionu podkarpackiego, na  podstawie art. 6 

ust. 1 lit. e RODO,  

• w odniesieniu do celu wskazanego w pkt 1 lit. d przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania  umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie  osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  

mailto:AD@kprm.gov.pl
mailto:IOD@kprm.gov.pl
mailto:AD@kprm.gov.pl
mailto:IOD@kprm.gov.pl


• w odniesieniu do celu wskazanego w pkt 1 lit. e obowiązek prawny 

ciążący na  Administratorze danych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 

lit. c RODO, wynikający 

 

z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (tj.  Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – w zakresie czynności 

niezbędnych do archiwizacji  dokumentacji oraz przekazania dokumentacji 

do właściwego archiwum   

państwowego jako materiału archiwalnego.  

 

Wyrażona zgoda, o której mowa w tirecie pierwszym, może być w każdym czasie 

wycofana.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie  zgody przed jej wycofaniem.  

3. Zakres danych osobowych uczestników Konkursu przetwarzanych przez Administratora  

obejmował będzie: imię, nazwisko, wiek, dane kontaktowe  (adres e-mail, nr 

telefonu)  

4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane do końca 2023 r. lub do 

momentu  wycofania przez uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych lub upływu  okresu przedawnienia roszczeń lub do czasu istnienia 

obowiązków prawnych ciążących na administratorze realizowanych w związku z 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z 

Administratorem na  podstawie odrębnych upoważnień.  

 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych 

lub  innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących 

zadania  realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 

Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu 

administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania. 

 

7. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

 

8. Uczestnikom Konkursu, w związku z przetwarzaniem dotyczących ich danych 

osobowych, przysługuje prawo:   

 

• dostępu do swoich danych osobowych,  

 

• sprostowania swoich danych osobowych,  

 

• usunięcia swoich danych osobowych (przysługuje wyłącznie w odniesieniu 

do danych  przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą),   

 



• ograniczenia przetwarzania swoich danych,   

 

• przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora (przysługuje w  

odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą oraz  danych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do zawarcia 

umowy),  

 

• wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzanych swoich danych  

osobowych (przysługuje w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie 

art. 6 ust. lit.  e – zadanie realizowane w interesie publicznym),  

 

• wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do 

danych  przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

Wycofanie zgody nie  wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed  jej wycofaniem,  

 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  (PUODO), Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

9. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

10. Podanie danych uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do 

zrealizowania  celów Konkursu. Konsekwencją niepodania danych jest brak 

możliwości wzięcia udziału w  Konkursie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2.  

 

 

Oświadczam, że: 

● WYRAŻAM/NIE WYRAŻAM zgody na udział mojego dziecka w konkursie 

komiksowym „Legendy Podkarpacia” na zasadach określonych w regulaminie 

Konkursu dostępnym na stronie https://gov.pl/govtech, zgodnie z harmonogramem 

stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu; 

 

● WYRAŻAM/NIE WYRAŻAM zgody na przetwarzanie przez Kancelarię Prezesa Rady 

Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, oraz przez podmioty działające 

w jego imieniu danych osobowych mojego dziecka w celach przeprowadzenia konkursu 

komiksowego „Legendy Podkarpacia” wyłonienia zwycięzców, a w razie wygranej  w 

Konkursie, również przyznania, wydania oraz odbioru nagrody, w zakresie podanym w 

formularzu rejestracyjnym oraz gromadzonych w związku z tym celem. Przetwarzanie 

danych obejmuje także publikację imienia i nazwiska jako zwycięzcy Konkursu na 

stronie internetowej stronie https://gov.pl/govtech oraz w materiałach informacyjnych 

dotyczących Konkursu. 

 

● WYRAŻAM/NIE WYRAŻAM zgody na przetwarzanie przez Kancelarię Prezesa Rady 

Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa oraz przez podmioty działające 

w ich imieniu moich danych osobowych w związku z wyrażeniem zgody na udział 

mojego dziecka w konkursie komiksowym „Legendy Podkarpacia” w zakresie 

podanym w formularzu rejestracyjnym oraz gromadzonych w związku z tym celem.  

 

 

…………………………………..                        ………………………………………………. 

 

                        data                          czytelnie imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


