
 

REGULAMIN KONKURSU 
„Unijny projekt perspektywy”  

 
 
I Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 
(zwanym dalej „Konkursem”). Konkurs dotyczy wyłonienia najlepszych 
zgłoszeń (w postaci zdjęcia i opisu) beneficjentów Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy oraz internautów wykonujących dodatkową pracę 
Konkursową. 

2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, 
zwane dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs ma formę dwuczęściową. Pierwsza część Konkursu jest 
skierowana do beneficjentów i polega na przesłaniu przez nich zdjęć i 
krótkiego opisu projektu realizowanego we współpracy z Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy w ramach I/II osi RPO WŁ na lata 2014-2020. Druga część 
Konkursu ma charakter otwarty i polega na udziale Internautów, którzy 
zagłosują na ich zdaniem najlepszy projekt przesłany przez beneficjentów i 
wykonają dodatkową pracę Konkursową, o której mowa w pkt. III 

 
II. Czas trwania Konkursu 
Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie: 17 stycznia 2022 r. - 22 lutego 2022 
r., w tym: 

• I część Konkursu skierowana do beneficjentów - w terminie: 17 stycznia - 2 
lutego 2022 r. 

• II część Konkursu skierowana do internautów - w terminie: 3 lutego - 15 
lutego 2022 r. 

• Wyłonienie laureatów Konkursu - w terminie: 16 lutego – 22  lutego 2022 r. 

 
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W pierwszej części Konkursu Uczestnikami mogą być beneficjenci I/II osi RPO 
WŁ na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy o dofinansowanie z Centrum 
Obsługi Przedsiębiorcy (dalej zwani “beneficjentami”) oraz w drugiej części 
Konkursu internauci, tj. osoby, które za pośrednictwem formularza 
zgłoszeniowego oddadzą swój głos na najciekawszy ich zdaniem projekt i 
wykonają dodatkową pracę Konkursową polegającą na:  

• napisaniu krótkiego wierszyka dot. dotacji unijnych/funduszy 

europejskich   tzw. „lepieja”. Jest to krótki, jednozdaniowy, czasem 
nonsensowny, groteskowy wierszyk, standardowo składający się z 
dwóch wersów, np. “Lepiej z unią inwestować niż z rozwojem masz 
spasować”. Wynalezienie tej formy przypisuje się Wisławie 
Szymborskiej. 

lub  

• kreatywnym dokończenia zdania: „Łódzkie jest innowacyjne bo……” 



Każdy z Uczestników drugiej części Konkursu może oddać swój głos tylko raz. 
W przypadku oddania więcej niż jednego głosu pod uwagę będzie brany tylko 
pierwszy głos przesłany poprzez formularz zgłoszeniowy (weryfikacja nastąpi 
na podstawie unikalnych adresów e-mailowych w połączeniu z imieniem i 
nazwiskiem Internauty przesyłającego swoje zgłoszenie do udziału w 
Konkursie). 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji nadesłanych zgłoszeń 
projektów pod względem ich poprawnej realizacji i rozliczenia, co oznacza, że 
projekty z istotnymi zastrzeżeniami, skutkującymi wstrzymaniem wypłaty 
dofinansowania mogą zostać wykluczone z udziału w Konkursie. 

3. Zgłoszenia do udziału w pierwszej części Konkursu, mogą nadsyłać 
beneficjenci Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, którzy podpisali umowę w 
perspektywie 2014-2020. Jeden beneficjent może wysłać tylko jedno 
zgłoszenie (w przypadku większej ilości realizowanych projektów, 
beneficjent decyduje o wyborze jednego projektu, który chce zgłosić do 
Konkursu).                                

4. W drugiej części Konkursu Uczestnikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada miejsce 
zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej. W 
Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i UMWŁ, 
członkowie władz, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, 
zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z 
nimi w stosunku przysposobienia. 

5. Aby wziąć udział w pierwszej części Konkursu, beneficjent musi przesłać na 
adres mailowy promocja@cop.lodzkie.pl swoje zgłoszenie (dalej także „praca 
Konkursowa”) składające się z: 
a)  zdjęcia przedstawiającego efekty swojego realizowanego unijnego 
projektu (max 3 zdjęcia dobrej jakości) 
b) krótkiego opisu związanego z przedmiotem i celem realizowanego 
projektu dofinansowanego ze środków UE (opis nie powinien być dłuższy niż 
2 zdania); 
c) własnoręcznie podpisane oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 1 do 
regulaminu. 

6. Aby wziąć udział w drugiej części Konkursu, internauta za pośrednictwem 
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.cop.lodzkie.pl : 

a) oddaje swój głos na najciekawszy jego zdaniem projekt (na który 
składają się zdjęcie i krótki opis projektu). Internauta dokona 
jednokrotnego wyboru spośród wszystkich prac beneficjentów, które 
opublikowane zostaną przez Organizatora na stronie 
www.cop.lodzkie.pl, 

b) przesyła za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego  
• krótki wierszyk dot. dotacji unijnych/funduszy europejskich  tzw. 

„lepiej” – jednozdaniowy wierszyk, standardowo składający się z 
dwóch wersów 
lub  

• kreatywne dokończenie zdania: „Łódzkie jest innowacyjne bo…… 
7. Beneficjent przystępując do Konkursu oświadcza, że przesłana przez niego 

praca Konkursowa stanowi jego wyłączną własność lub posiada on licencję na 
wykorzystanie utworów stanowiących pracę Konkursową i nie narusza praw 
osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych. W 
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przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się 
nieprawdziwe, a osoby trzecie wystąpiły wobec Organizatora z roszczeniami 
z tytułu naruszenia ich praw do pracy Konkursowej, beneficjent zobowiązuje 
się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności prawnej. W przypadku, 
gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe 
beneficjent traci prawo do nagrody. 

8. Uczestnicy Konkursu (beneficjenci i internauci) przystępując do Konkursu 
mają obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu i zobowiązują się do 
przestrzegania określonych w nim zasad, a przystąpienie do Konkursu jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na treść niniejszego regulaminu. 
 
 
IV. Ocena prac Uczestników Konkursu 

1. Laureatów Konkursu wybierze w obu częściach Konkursu komisja, w skład 
której wchodzą przedstawiciele Organizatora.  

2. Zwycięzcami Konkursu w pierwszej części są uczestnicy (beneficjenci), 
których prace uzyskały największą liczbę głosów internautów przesłanych 
poprzez formularz zgłoszeniowy. 

3. Zwycięzcami Konkursu w drugiej części są uczestnicy (internauci), którzy, 
spełnili wszystkie warunki udziału, a także których prace w ocenie komisji 
charakteryzowały się:  

• kreatywnością, pomysłowością, oryginalnością językową (za co komisja 
może przyznać max. 10 pkt.). 

• poprawnością stylistyczną, językową, interpunkcyjną oraz bogatym i 
barwnym słownictwem (za co Komisja może przyznać max. 10 pkt.). 

Maksymalna ilość punktów wynosi 20. 
4. Uczestnik Konkursu (internauta) może złożyć tylko jedną pracę Konkursową. 

W przypadku złożenia kilku prac, komisja weźmie pod uwagę tę, która 
wpłynęła jako pierwsza. 
 
 
V. Nagrody 

5. Dla uczestników Konkursu, zarówno beneficjentów jak i internautów, 
biorących udział w Konkursie, Organizator przewidział nagrody.  

a) dla beneficjentów, których projekt zdobył największą ilość punktów 
internautów są to:  

▪ I miejsce - tablet, głośnik bezprzewodowy i smartband 
▪ II miejsce -  tablet i głośnik bezprzewodowy 
▪ III miejsce - tablet i słuchawki bezprzewodowe 
▪ IV miejsce – tablet 
▪ V miejsce – tablet 
 

b) dla internautów, których prace Konkursowe zdobyły największą ilość 
punktów przyznane będą nagrody: 

 
• I miejsce – III miejsce – smartfon 
• IV – V – słuchawki bezprzewodowe 
• VI – głośnik bezprzewodowy 
• VII – IX - smartband 



6. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń od beneficjentów, nagrody z części 
pierwszej zostaną przeznaczone dla  internautów. Organizator zastrzega 
sobie możliwość zmiany podziału nagród pomiędzy częściami Konkursu w 
przypadku mniejszej niż zakładana - liczby zgłoszeń. 

7. Zwycięzcami Konkursu są beneficjenci, których prace Konkursowe uzyskały 
największą liczbę głosów internautów i spełnili wszystkie warunki udziału w 
Konkursie. Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę Konkursową. 
W przypadku złożenia kilku prac, komisja weźmie pod uwagę tę, która 
wpłynęła jako pierwsza. Internauta może oddać tylko jeden głos. 

8. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody w terminie do 22 
lutego 2022 r. 

9. Zwycięzcy Konkursu (zarówno beneficjenci jak i internauci) są zobowiązani 
do osobistego odbioru nagrody w siedzibie Organizatora w terminie 14 dni 
od dnia, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu. W sytuacji braku 
odbioru nagrody w pierwszym wyznaczonym terminie, Organizator wyznaczy 
dodatkowy 7 dniowy termin na odbiór nagrody. Brak odbioru nagrody przez 
wybranych zwycięzców w wyznaczonym pierwszym i dodatkowym terminie, 
jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody, która – według uznania 
Organizatora - przechodzi na kolejną dotychczas nienagrodzoną osobę 
(beneficjenta), której praca Konkursowa zdobyła największą ilość punktów 
lub internautę, którego praca została najwyżej oceniona przez komisję. 

10. Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść 
prawa do niej na osobę trzecią bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent 
pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty. 

 
VI. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres 
Organizatora: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, 91-104 
Łódź przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, 
jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego 
zakończenia. 

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą 
rozpatrywane. 

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak 
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje 
rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od 
daty ich otrzymania przez Organizatora. 

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji 

Organizatora, za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w 
reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

6. Wszelkie informacje na temat reklamacji Uczestnik może uzyskać 
kontaktując się z Organizatorem (tel. /+48/ 42 230 15 88 lub /+48/ 42 230 15 
55 promocja@cop.lodzkie.pl  Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 14 dni. W przypadku przekroczenia tego 
terminu reklamacje można uznać za przyjętą.  
 

VII. Postanowienia końcowe 
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie ma charakter bezpłatny i dowolny. 

Oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 

mailto:promocja@cop.lodzkie.pl


2. Uczestnik, z chwilą złożenia zgłoszenia Konkursowego udziela 
Organizatorowi nieodpłatnej, zbywalnej, niewyłącznej licencji do korzystania 
z Utworu tj. pracy Konkursowej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (tj. Dz.U.  z 2021 
poz. 1062) zawartych w Pracy Konkursowej bez ograniczeń terytorialnych, 
lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach 
eksploatacji: 
a. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką; 
b. wprowadzenie do obrotu; 
c. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia 
dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, 
plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz 
korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich 
utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie 
a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, 
użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
d. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez 
wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, 
wytworzonych egzemplarzy; 
e. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, 
nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez 
stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, 
publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób 
równoczesny i integralny z inną Organizacją lub podmiotem radiowym lub 
telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
f. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru 
użytkowego lub przemysłowego. 
Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w zgłoszeniu 
Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, 
rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, 
może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i 
reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. 
Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego 
utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego 
upoważnienia do wykonywania praw zależnych. 

3. Uczestnik Konkursu (beneficjent) wyraża zgodę na przetwarzanie, w tym 
rozpowszechnianie przez Organizatora jego danych (nazwa beneficjenta) i 
pracy Konkursowej , zaś uczestnik Konkursu (internauta) wyraża zgodę na 
przetwarzanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora jego danych 
(imię i nazwisko) i dodatkowo również jego pracy Konkursowej. Wyniki 
Konkursu wraz z rozpowszechnieniem danych o których mowa wyżej, 
Organizator opublikuje w swoich kanałach informacyjnych tj.  w mediach 
społecznościowych i na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl, 
niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu przez czas nieokreślony. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści 
Regulaminu, w szczególności w przypadku, jeżeli jest to uzasadnione celem 
Konkursu lub nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w 
Konkursie. 
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5.  Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 
poz. 2094 z późn. zm.) 

6. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator. 
7. Warunkiem przeprowadzenia Konkursu jest wykonanie pracy Konkursowej  

przez minimum 3 beneficjentów. 
8. Organizator Konkursu może unieważnić Konkurs na każdym etapie i nie 

rozstrzygnąć go bez podania przyczyn. 
 
VIII. Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 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 (dalej zwane 
„RODO”) Centrum Obsługi Przedsiębiorcy uprzejmie informuję, iż:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi 

Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi 90-101, ul. Moniuszki 7/9 reprezentowane 
przez Dyrektora, dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane 
dotyczą przetwarzania w ramach prowadzonej akcji promocyjnej.  

2) Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty 
elektronicznej iod@cop.lodzkie.pl w zakresie informacji i wątpliwości 
dotyczących przetwarzania danych przez Administratora, 

3) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być:  
a) art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 743 – 751 Kodeksu cywilnego z 

dnia 23 kwietnia 1964 r.,   
b) art. 43 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r.,  
c) art. 4 pkt. 2 lit. a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 

października 1998r., 
d)  art.8 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. w związku z 

przepisami: 
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 
• ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,  
• ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych,  
• zgodnie z dyspozycją art. 11 ust 1-4 ustawy z dnia 13 X 1995 r. o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, 
• ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 
20.12.2013 r.) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
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finansowej 2014-2020, a w przypadku doprecyzowania w aktach 
Wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw obowiązków 
zamawiającego również w związku z przepisami tych aktów; 

4) Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wykonywania obowiązków 
Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 przez Centrum 
Obsługi Przedsiębiorcy w następujących celach: 

a) w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, przyznania i wydania 
Nagród oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora , 

b) wypełniania obowiązków archiwizacyjnych, 
c) prowadzonych audytów, kontroli lub postępowań wyjaśniających 
związanych z zawartą umową. 

5) Odbiorcami/kategoriami odbiorców danych osobowych będą Organy 
uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy, NFZ, 
Organy kontroli), podmioty świadczące usługi: prawne, pocztowe, kurierskie, 
informatyczne, bankowe, wnioskujący o udzielenie informacji publicznej. 

6) Dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub Organizacji 
międzynarodowej; 

7) Dane będą przechowywane przez okres - do czasu rozliczenia Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
z uwzględnieniem obowiązku archiwizacji dokumentów, oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie Organizacji  i 
zakresu  działania archiwów zakładowych; 

8) Posiadacie Państwo prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art.15 RODO oraz ich 
sprostowania zgodnie z art.16 RODO, 
b) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach 
określonych w art. 18 RODO, 
c) żądania usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 
RODO; 

9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych narusza przepisy RODO; 

10) Podczas przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach 
jak również nie będzie zachodziło profilowanie; 

11)  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy zlecenia 
lub do podjęcia działań poprzedzających jej zawarcie, niepodanie danych 
skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. ; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 1 
 
Oświadczenie Uczestnika Konkursu (Beneficjenta) 
  
..……………………………………………………..…. …   
                            (miejscowość, data)  
 
 

• Imię i nazwisko osoby zgłaszającej projekt do Konkursu:  
• Nazwa firmy (beneficjenta) 
• Tytuł projektu i nr umowy  
• adres e-mailowy osoby do kontaktu 
• numer telefonu osoby do kontaktu:  

 
  
Ja, niżej podpisany/a: 

  potwierdzam, że przesłana przeze mnie praca Konkursowa stanowi moją 
wyłączną własność lub posiadam licencję na wykorzystanie utworów stanowiących 
pracę Konkursową i nie narusza ona praw osób trzecich, w tym w szczególności 
praw autorskich i praw pokrewnych oraz zostały wykonane przeze mnie 
samodzielnie i jednocześnie oświadczam, że praca Konkursowa nie została pobrana 
z Internetu na potrzeby wzięcia udziału w niniejszym Konkursie.  
 

 Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojej pracy Konkursowej przez 
Organizatora wraz z informacją o Beneficjencie (nazwa, siedziba), w imieniu 
którego zgłaszam pracę, poprzez opublikowanie jej za pośrednictwem kanałów 
informacyjnych Organizatora  tj.  w mediach społecznościowych i na stronie 
internetowej www.cop.lodzkie.pl, niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu na czas 
nieokreślony. 
 
Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. a 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 oświadczam, że: 
 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
wykonania przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy obowiązków Organizatora 
Konkursu, poprzez realizację niniejszego Konkursu, 

• Oświadczam, że powyższą ą zgodę wyraziłam/em dobrowolnie. 
  
 
 
  
 

………………………………………………………… 
                                                   (podpis uczestnika Konkursu - beneficjenta)  
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 
Oświadczenie Uczestnika Konkursu (internauty)   
  
 
..……………………………………………………..…. …   
                            (miejscowość, data)  
 
  
• Imię i nazwisko  
• adres e-mailowy  
• numer telefonu: 
 
Ja, niżej podpisany/a: 

  potwierdzam, że przesłana przeze mnie praca Konkursowa stanowi moją 
wyłączną własność lub posiadam licencję na wykorzystanie utworów stanowiących 
pracę Konkursową i nie narusza ona praw osób trzecich, w tym w szczególności 
praw autorskich i praw pokrewnych. Treść przygotowanego wiersza/dokończenia 
zdania zostały wykonane przeze mnie samodzielnie i jednocześnie oświadczam, że 
praca Konkursowa nie została pobrana z Internetu na potrzeby wzięcia udziału w 
niniejszym Konkursie.  
 

 Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojej pracy Konkursowej przez 
Organizatora wraz z informacją (imię i nazwisko) o mnie jako osobie, która zgłosiła 
pracę Konkursową, poprzez opublikowanie jej za pośrednictwem kanałów 
informacyjnych Organizatora  tj.  w mediach społecznościowych i na stronie 
internetowej www.cop.lodzkie.pl, niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu na czas 
nieokreślony. 
 
Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. a 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 oświadczam, że: 
 
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
wykonania przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy obowiązków Organizatora 
Konkursu, poprzez realizację niniejszego Konkursu, 
• Oświadczam, że powyższą  zgodę wyraziłam/em dobrowolnie. 
  
 
  

………………………………………………………… 
                                                   (podpis uczestnika Konkursu - internauty)  
 
 
 
 
 

http://www.cop.lodzkie.pl/

