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Regulamin Konkursu „Bezcenne Niespodzianki dla Wolontariuszy 27. Finału WOŚP” 
(„Regulamin”) 

 
§ 1. 

Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 
 
Organizatorem konkursu „Bezcenne Niespodzianki dla Wolontariuszy 27. Finału WOŚP” (dalej: 
„Konkurs”) jest Jacek Stachera przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Boskata 
Jacek Stachera wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
identyfikujący się numerem REGON 141880204, oraz numerem NIP 527 234 12 84 z siedzibą w 
Warszawie (kod pocztowy 02-793) przy ul. Przy Bażantarni 13 (dalej: jako Organizator) działającego 
na zlecenie Mastercard Europe SA z siedzibą w Waterloo, 198/A, Chaussee de Tervuren, 1410 
Waterloo, Belgia, wpisana do belgijskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem RPR 0448038446- 
będącego jednocześnie fundatorem Nagród. 
 

§ 2. 
 

Warunki wzięcia udziału w Konkursie 
 
1. W Konkursie mogą wziąć udział (dalej: „Uczestnik”), pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które łącznie 
spełniają poniższe kryteria: 
a. w czasie trwania Konkursu posiadają status wolontariusza Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy podczas zbiórki publicznej organizowanej w ramach 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, 
b. zarejestrowały się w serwisie pod adresem www.iWolontariusz.wosp.org.pl lub 
www.wolontariusze.wosp.org.pl (dalej: „iWolontariusz”),  
c. założyły eSkarbonkę w systemie iWolontariusz na stronie internetowej znajdującej się pod 
adresem www.iWolontariusz.wosp.org.pl/[unikalny losowo generowany ciąg alfanumeryczny] i 
zaakceptowały regulamin eSkarbonki, 
d. zaakceptowały Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na iWolontariusz.  
 „Formularz”).  
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest branie udziału w 
imieniu osób trzecich, lub przez pełnomocnika, lub jako nieformalne grupy. Jeden Uczestnik może 
wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, wypełniając Formularz i zakładając jedną eSkarbonkę.  
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie zarządu lub przedstawiciele oraz 
podwykonawcy Organizatora lub Fundatora biorący bezpośredni udział w przygotowaniu i 
przeprowadzaniu Konkursu a także osoby świadczące usługi dla wyżej wymienionych podmiotów w 
sposób stały, na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin, tj. wstępni, zstępni, 
rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku 
przysposobienia.  
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§ 3. 

Zasady i przebieg Konkursu 
 
1. Zadaniem konkursowym Uczestnika jest opisanie propozycji bezcennej niespodzianki, którą 
zadedykowałby sztabowi 27. Finału WOŚP, do którego przynależy (dalej: „Propozycja Konkursowa”), 
przy czym realizacja Propozycji Konkursowej może odbyć się wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Propozycja Konkursowa składana jest na niedostępnej dla osób trzecich 
części serwisu iWolontariusz (dalej: „Strona”). 
2. Po przekierowaniu na Stronę Uczestnik w odpowiednim formularzu wpisuje swoją Propozycję 
Konkursową.  
3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Propozycje Konkursowe:  
a. zgłoszone w trakcie trwania Konkursu;  
b. obiektywnie możliwe do spełnienia;  
c. co do których Uczestnik posiada prawa autorskie;  
d. spełniające warunki, o których mowa w ust. 4 poniżej,  
e. niezawierające znaków towarowych, przekazów reklamowych lub promujących podmioty trzecie 
lub zmierzające do promocji lub popularyzacji podmiotów trzecich.  
4. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Propozycja Konkursowa nie zawiera treści 
naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, 
w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera 
wulgaryzmów ani przekazów reklamowych lub przekazów promujących podmioty trzecie.  
5. Każdy Uczestnik może przesłać jedną Propozycję Konkursową. 
6. Do każdej Propozycji Konkursowej zostanie przypisany indywidualny alfanumeryczny kod 
indentyfikujący Uczestnika. 
 

§ 4. 
Czas trwania Konkursu 

 
1. Konkurs rozpocznie się w dniu 15.12.2018 r. o godz. 12.00 i zakończy się w dniu 12.01.2019 r. o 
godzinie 18.00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).  
2. Propozycje Konkursowe, należy wpisać do Formularza do: dnia 12.01.2019 r. do godziny18.00.  
 
 

§ 5. 
Komisja konkursowa 

 
1. Pięcioosobowa komisja konkursowa czuwa nad zapewnieniem prawidłowej organizacji i przebiegu 
Konkursu, a w szczególności bada prawidłowość zgłoszeń do Konkursu oraz wyłania zwycięzcę 
Konkursu. Komisja konkursowa (dalej: „Komisja”) zostanie powołana w przez Organizatora. 
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2. Komisja dokona oceny nadesłanych Propozycji Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich 
oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni jedną osobę, która w prawidłowy sposób 
dokonała zgłoszenia do Konkursu. Wyłonienie Zwyciezcy (dalej: „Zwycięzca”) nastąpi w dniu 
13.01.2019 r. Zwycięzca otrzyma Nagrodę.  
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
4. Właściciel iWolontariusz po wyłonieniu Zwycięzcy, przekaże Zwycięzcy za pośrednictwem 
wskazanego przez Zwycięzcę adresu email dane kontaktowe do Orgazanizatora celem 
skontaktowania się Zwycięzcy z Organizatorem w związku z realizacją Propozycji Konkursowej oraz 
dodatkową Nagrodą. 
 
 

§ 6.  
Nagroda 

1. W Konkursie dla Zwycięzcy przewidziana jest jedna nagroda (dalej: „Nagroda”), na którą składa się: 
a. Realizacja Propozycji Konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika w Konkursie, na którą Fundator 
przeznaczył kwotę 27.000 zł, tym samym wartość realizacji Propozycji Konkursowej nie może 
przekroczyć kwoty 27.000 zł brutto. 
b. Dodatkowa Nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody określonej powyżej 
w lit. a, która w całości zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od 
wygranej w Konkursie. Zwycięzca zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na 
jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w 
Konkursie. 
2. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed 
wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany 
podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.  
3. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia od właściciela 
serwisu iWolontaiusz, przesłać Organizatorowi informacje niezbędne w celu otrzymania Nagrody i 
wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora tj. w szczególności imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, przynależność do Urzędu Skarbowego oraz podać nr telefonu kontaktowego.  
4. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 3, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o 
których mowa w ustępie 3 powyżej, skutkują utratą prawa do Nagrody a Nagroda pozostaje wówczas 
do wyłącznej dyspozycji Organizatora.  
5. O terminie realizacji Nagrody decyduje Organizator przy czym nagroda zostanie zrealizowana przez 
Organizatora w terminie do dnia 31.12.2019 r.  
6. Zwycięzca jest zobowiązany współpracować z Organizatorem przy realizacji Nagrody przez 
Organizatora. W przypadku niemożności osiągnięcia wspólnego porozumienia pomiędzy 
Organizatorem a Zwycięzcą w zakresie realizacji Nagrody, ostateczna decyzja co do sposobu realizacji 
Nagrody należy do Organizatora. Od decyzji Organizatora nie służy odwołanie. 
7. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe 
wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z 
części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez 
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Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi 
wskazanemu przez Komisję. Prawo Organizatora, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie jest jego 
obowiązkiem. 
8. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania 
Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać 
zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.  
 

§ 7. 
Prawa i obowiązki Organizatora 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa 
do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego 
prawa, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy: nie działają 
osobiście, ale przez osoby trzecie; są niepełnoletni; lub jeżeli w stosunku do ich Propozycji 
Konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich.  
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator lub 
może kontaktować się z Uczestnikiem przez właściela iWolontariusz.  

§ 8. 
Prawa własności intelektualnej do Propozycji Konkursowej 

 
1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Propozycji Konkursowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r., Dz.U. z 
2018 r. poz. 191 z późn. zm., dalej: „Ustawa”) oraz że przysługują mu w całości autorskie prawa 
majątkowe do Propozycji Konkursowej.  
2. Uczestnik udziela Organizatorowi prawa do korzystania z Propozycji Konkursowej będącej 
utworem w rozumieniu Ustawy, na zasadzie licencji niewyłącznej, w szczególności w celu 
przeprowadzenia Konkursu.  
3. Licencja niewyłączna do Propozycji Konkursowej udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych, 
czasowych i ilościowych wraz z prawem do udzielania sublicencji, od chwili zakończenia 
wprowadzania Propozycji Konkursowej do Formularza na następujących polach eksploatacji:  
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną 
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  
b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których 
utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,  
c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w ust. 3 a) 
lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za 
pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci 
Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach 
komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.  
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4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Propozycji Konkursowej do przeprowadzenia 
Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych lub promocyjnych i udzielenia zgody na 
wykorzystanie Propozycji Konkursowej Fundatorowi.  
5. Uczestnik, Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie 
roszczeń w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Propozycji Konkursowej, na które została 
mu udzielona licencja zgodnie z Regulaminem. W przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi  
roszczeń przez podmioty trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora lub Fundatora, lub 
realizacją przez Organizatora w ramach udzielonej licencji z Propozycji Konkursowej lub korzystaniem 
z wizerunku, imienia i nazwiska, głosu lub artystycznego wykonania Uczestnika, Zwycięzcy w ramach 
udzielonej zgody, Zwycięzca zaspokoi na swój koszt wszelkie uzasadnione roszczenia osób i 
podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek korzystania z Propozycji 
Konkursowej, wizerunku, imienia i nazwiska, głosu, artystycznego wykonania przez Organizatora lub 
Fundatora, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Organizatora lub Fundatora lub zasądzenia od 
Organizatora lub Fundatora – do zwrotu regresowo na wezwanie Organizatora lub Fundatora całości 
pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania 
sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego, arbitrażowego, administracyjnego lub 
ugodowego. Zwycięzca przystąpi nadto na swój własny koszt, na wezwanie Organizatora lub 
Fundatora lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub 
pozasądowego toczącego się z udziałem Organizatora lub Fundatora, a wynikłego z okoliczności, o 
których mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 
6. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Propozycji 
Konkursowej. Organizator, lub wskazana przez niego osoba lub podmiot, jest uprawniony do 
dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz do 
korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami oraz zezwalania innym osobom lub podmiotom na 
powyższe działania.  
7. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku / imienia i nazwiska / 
wypowiedzi / głosu / artystycznego wykonania we wszelkich materiałach promocyjnych lub 
reklamowych Organizatora lub Fundatora. Powyższa zgoda obejmuje wszelkie formy komunikacji, 
promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w 
charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, 
reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci 
Internet. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  
8. Zwycięzca upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich 
praw w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Propozycji Konkursowej, w zakresie 
decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem 
korzystania z Propozycji Konkursowej, nienaruszalności formy i treści. Zwycięzca zobowiązuje się też, 
że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do Propozycji Konkursowej.  
9. Organizator może upoważnić Fundatora do korzystania z praw do Propozycji Konkursowej w 
zakresie w jakim sam może z nich korzystać zgodnie z Regulaminem, a także do korzystania ze zgód 
określonych w Regulaminie.  
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10. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzona 
Propozycja Konkursowa zostanie wykorzystana oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie 
Propozycji Konkursowej przez Organizatora lub Fundatora. W razie konieczności, Zwycięzca na 
żądanie Organizatora złoży stosowne oświadczenia lub zawrze umowy skutkujące przeniesieniem 
całości autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Propozycji Konkursowej. 
11. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na 
zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw autorskich do 
Propozycji Konkursowej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  
 

§ 9. 
Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych Zwycięzcy jest Jacek Stachera przedsiebiorca 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Boscata Jacek Stachera z siedzibą Warszawie- 
dane adresowe znajdują się w § 1 Regulaminu; (dalej: Administrator), Administrator będzie 
przetwarzał dane osobowe Zwycięzcy w następujących celach: 

a. w celu realizacji konkursu; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO),  
b. w celu realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (podatkowych, 
finansowych, księgowych);  podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
c. w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami – co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
danych; podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  
2. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwy udział w 

konkursie. Zwycięzca ma prawo dostępu do swoich danych, do cofnięcia zgody,  
sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

3. Do danych osobowych Zwycięzcy mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz 
Administratora danych usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, marketingowe, 
reklamowe, public relations, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, 
kadrowe.  

4. Podane przez Zwycięzcę dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, 
związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.  

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar 
Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, 
w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom 
ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator 
danych zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich 
zabezpieczeń.  

6. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo. W każdej chwili przysługuje Zwycięzcy 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku 
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dane podane przez Pana/Panią zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń przewidzianego w przepisach prawa. 
Administrator danych będzie realizował obowiązki informacyjne wobec Pana/Pani oraz 
wobec organu nadzoru, które wynikają z przepisów o ochronie danych osobowych. 
Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb 
wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Każdy z 
administratorów danych we własnym zakresie wdraża odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa. Admisnitrator 
danych osobowych odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony w 
przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 
Administrator danych odpowiada wobec Pana/Pani za umożliwienie wykonywania 
przysługujących Panu/Pani praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. 

 
§ 10. 

Reklamacje 
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz 
po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji 
przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). 
2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub 
elektroniczną na adres biuro@boscata.pl z dopiskiem „konkurs Reklamacja”. 
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni 
roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany przez 
Organizatora pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. 
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis 
przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. 
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora. 

 
§ 11. 

Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub 
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia 
Regulaminu.  
2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na Stronie oraz w siedzibie Organizatora.  
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod 
adresem e-mail biuro@boscata.pl. 
 
 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku / imienia i nazwiska / wypowiedzi / głosu / 
artystycznego wykonania 
 
Ja niżej podpisany/-a  
………………………………………………………………………………………………………….……………...  
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(imię i nazwisko)  
 
Zwycięzca Konkursu „Bezcenne Niespodzianki dla Wolontariuszy 27. Finału WOŚP” 
wyrażam nieodpłatnie zgodę na utrwalenie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie dowolną 
techniką bez ograniczeń terytorialnych i czasowych swojego wizerunku, imienia i nazwiska, 
wypowiedzi, głosu, artystycznego wykonania utrwalonego w związku z moim udziałem w 
Konkursie i realizacją Propozycji Konkursowej za pośrednictwem dowolnego medium w celu 
dokumentacyjnym, reklamowym, promocyjnym, informacyjnym lub informowania o 
zwycięzcach w Konkursie. Mój wizerunek, imię i nazwisko, wypowiedź, głos, artystyczne 
wykonanie mogą być przetwarzane elektronicznie, kadrowany, bądź może stanowić element 
większej całości w szczególności może być zestawiane z wizerunkami innych osób, mogą być 
opatrzone tekstem oraz komentarzem słownym lub muzycznym w przypadku nagrań 
filmowych. Nagrania filmowe mogą być przemontowywane, zmieniane, mogą stanowić 
element większej całości, mogą być dodawane do innych materiałów o charakterze 
promocyjnym, informacyjnym, reklamowym lub dokumentacyjnym. Powyższa zgoda 
obejmuje wszelkie formy publikacji mojego wizerunku, imienia i nazwiska, wypowiedzi, 
głosu, artystycznego wykonania w szczególności rozpowszechnianie za pośrednictwem wizji i 
fonii, a także w Internecie między innymi na takich portalach jak Facebook, Twitter, YouTube 
itp. oraz zamieszczanie w materiałach drukowanych lub wyświetlanych publicznie. Zgoda na 
utrwalenie i zwielokrotnianie i rozpowszechnianie wizerunku, imienia i nazwiska, 
wypowiedzi, głosu, artystycznego wykonania upoważnia Organizatora do przenoszenia praw 
do wykorzystania ww. na inne podmioty, bez dodatkowej zgody. Zrzekam się wszelkich 
roszczeń majątkowych i niemajątkowych z tytułu utrwalenia, zwielokrotniania i 
rozpowszechniania mojego wizerunku, imienia i nazwiska, wypowiedzi, głosu, artystycznego 
wykonania w celach określonych powyżej.  
Powyższa zgoda obejmuje korzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach 
eksploatacji określonych poniżej:  
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  
b. w zakresie obrotu oryginałami  oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których 
utrwalono  wizerunek, imię i nazwisko, głos, wypowiedź, artystyczne wykonanie  – 
wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,  
c. w zakresie rozpowszechniania wizerunku, imienia i nazwiska, wypowiedzi głosu i 
artystycznego wykonania oraz w sposób inny niż opisany w lit a) lub b) – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym 
nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem 
satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na 
plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach 
komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów. 
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Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zawartą poniżej.  
_________________________________ 
data i czytelny podpis  
 
 
Klauzula informacyjna do zgody przetwarzanie wizerunku 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE 
L119/1) wskazujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Stachera przedsiebiorca 

prowadzący działalność gosdpoarczą pod firmą Boskata Jacek Stachera wpisany do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, identyfikujący się 
numerem REGON 141880204, oraz numerem NIP 527 234 12 84 z siedzibą w 
Warszawie (kod pocztowy 02-793) przy ul. Przy Bażantarni 13; 

2. Kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej  pod adresem 
biuro@boscta.pl. ; lub pod adresem wskazanym w ustępie 1 powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe podane w powyższym oświadczeniu, w tym wizerunek, 
imię i nazwisko, głos, artystyczne wykonanie będą przetwarzane przez Administratora w 
celach określonych w powyższym oświadczeniu na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 
lit. a) RODO.  
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3  jest dobrowolne i nie jest 
wymogiem ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy. Bez ich podania nie będzie możliwe 
zrealizowanie celów określonych w powyższym oświadczeniu. 
5. Pani/Pana dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Jednak w 
przyszłości może się okazać, że Administrator zadecyduje o przekazaniu danych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wyłącznie w zakresie na jaki będzie pozwalać 
prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni 
poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku 
Administrator zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii 
odpowiednich zabezpieczeń. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą usunięte niezwłocznie po upływie okresu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianym w Kodeksie cywilnym. 
7. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące 
na naszą rzecz usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, 
płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe, a także związane z organizacją imprez masowych i 
Konkursu. 
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8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 
10. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem;  
11. Wszystkie powyższe żądania będzie mógła Pani/Pan zgłaszać na adres siedziby 
wskazany w punkcie 1 powyżej lub na adres poczty elektronicznej biuro@boscata.pl 
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terms and Conditions of the Contest „Priceless Surprises for Volunteers of the 27th WOŚP Finale” 
(„Terms and Conditions”) 

 
§ 1. 

Entities involved in the implementation of the Contest 
 
1. The organizer of the contest and the sponsor of Prizes in the contest „Priceless Surprises for 

Volunteers of the 27th WOŚP Finale” (hereinafter: „Contest”) is BOSCATA Jacek Stachera, 
entrepreneur registered in Central Registration and Information on Business, REGON number 
141880204, and Tax Identification Number (NIP) 527 234 12 84 with its registered office in 
Warsaw (02-793), Przy Bażantarni 13, (hereinafter referred to as the Organizer) acting on behalf 
of Mastercard Europe SA, with registered office at: 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 
Waterloo, Belgium, registered business number: RPR 0448038446 – being also the founder of the 
Prize (hereinafte referred to as the Mastercard or Sponsor). 
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§ 2. 
 

Conditions for participation in the Contest 
 
1. The Contest is open to (hereinafter: "Participant") adult natural persons with full legal capacity, 
residing in the territory of the Republic of Poland, who jointly fulfill the following criteria: 
a. during the Contest period, hold a status of a volunteer of the Great Orchestra of Christmas Charity 
Foundation during the public collection organized as part of the 27th Finale of the Great Orchestra of 
Christmas Charity, 
b. registered on the website at www.iWolontariusz.wosp.org.pl or www.wolontariusze.wosp.org.pl 
(hereinafter: " iWolontariusz"),  
c. set up an eMoneyBox in the iWolontariusz system at www.iWolontariusz.wosp.org.pl/[unique 
randomly generated alphanumeric string] and accepted the eMoneyBox terms and conditions, 
d. accepted the Terms and Conditions by ticking the appropriate box at iWolontariusz.  
 („Form”).  
2. One may participate in the Contest only personally, i.e. participation on behalf of third parties, or 
by proxy, or as informal groups is unacceptable. One Participant may participate in the Contest only 
once by completing the Form and setting up one eMoneyBox.  
3. Employees, board members, representatives and subcontractors of the Organizer or the Founder 
participating directly in the preparation and running of the Contest, nor  persons providing services 
for the above-mentioned entities on a permanent basis other than the employment relationship, and 
members of their immediate families, i.e. ascendants, descendants, siblings, spouses, parents of 
spouses, and persons remaining in adoption-like relationship, may not participate in the Contest.  
 

§ 3. 
The rules and course of the Contest 

 
1. The Participant's contest task is to describe the proposal of a priceless surprise which he would 
dedicate to the team of the 27th WOŚP Finale, to which he belongs (hereinafter: „Contest Proposal”), 
whereas the Contest Proposal may only be implemented on the territory of the Republic of Poland. 
The Contest Proposal is submitted via a part of the iWolontariusz service, which is not accessible to 
third parties (hereinafter: „Website”). 
2. Upon redirecting to the Website, Participant enters his Contest Proposal in the appropriate form.  
3. Only the following Contest Proposals may be submitted to the Contest:  
a. submitted during the Contest period;  
b. objectively possible to implement;  
c. for which Participant holds the copyrights;  
d. meeting the conditions referred to in paragraph 4 below,  
e. not containing trademarks, advertising messages, or promoting third parties, or aimed at 
promoting or popularizing third parties.  
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4. Participant declares that the Contest Proposal submitted by him does not contain content that 
violates the provisions of generally applicable laws nor the principles of morality, in particular, does 
not violate the rights of third parties, does not call for violence, intolerance, does not contain 
vulgarisms nor advertising messages, nor messages promoting third parties.  
5. Each Participant may submit one Contest Proposal. 
6. An individual alphanumeric code identifying the Participant will be assigned to each Contest 
Proposal. 
 

§ 4. 
Contest period 

 
1. The Contest will start on 15.12.2018 at 12.00 and will finish on 12.01.2019 at 18.00 (hereinafter: 
"Contest Period”).  
2. Contest Proposals shall be entered into the Form until: 12.01.2019 by 18.00.  
 
 

§ 5. 
Selection board 

 
1. The five-person selection board ensures the proper organization and conduct of the Contest, and 
in particular examines the correctness of applications to the Contest and selects the winner of the 
Contest. The selection board (hereinafter: „Board”) will be appointed by the Organizer. 
2. The Board will evaluate the submitted Contest Proposals, taking into account, in particular, their 
originality, ingenuity, and creativity, and will select one person who correctly submitted the 
application to the Contest. The winner (hereinafter: „Winner”) will be chosen on 13.01.2019. The 
Winner will receive the Prize.  
3. The Board's decision is final and cannot be appealed. 
4. Upon selecting the Winner, the owner of the iWolontariusz will pass on the Organizer contact data 
to the Winner, via the email address provided by the Winner, in order to contact the Organizer in 
connection with the implementation of the Contest Proposal and additional Prize. 
 
 

§ 6.  
Prize 

 
1. There is one prize for the Winner in the Contest (hereinafter: "Prize"), which consists of: 
a. Implementation of the Contest Proposal submitted by the Participant in the Contest, for which the 
Sponsor has allocated PLN 27,000, thus the gross value of the Contest Proposal may not exceed PLN 
27,000. 
b. Additional cash prize amounting to 11.11% of the value of the Prize referred to in point a) above, 
which will be entirely allocated to cover the due income tax on winning the Contest. The Winner 
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agrees that the amount of the cash prize is not paid to him, but is designated to pay the tax due on 
the winning of the Prize in the Contest. 
2. Before issuing the Prize, the Organizer, as a payer of lump sum income tax for natural persons, will 
calculate, collect, and pay the flat-rate income tax due on account of winning to the appropriate Tax 
Office.  
3. The Winner is obliged, within 5 working days of receiving the notification from the owner of the  
iWolontaiusz service, to send the Organizer information necessary to receive the Prize and fulfill the 
tax obligations by the Organizer, i.e. in particular the name, address, affiliation to the Tax Office, and 
to provide the contact telephone number.  
4. Failure to comply with the deadline referred to in paragraph 3, providing an incorrect address or 
data referred to in the paragraph 3 above, shall result in the loss of the right to the Prize, and the 
Prize shall remain at the sole disposal of the Organizer.  
5. The Organizer decides on the date of the Prize implementation, however, the prize will be 
implemented by the Organizer by 31.12.2019.  
6. The Winner is obliged to cooperate with the Organizer in the implementation of the Prize by the 
Organizer. If it is impossible to reach a joint agreement between the Organizer and the Winner in the 
scope of the Prize implementation, the final decision as to the manner of the Prize implementation 
belongs to the Organizer. The decision of the Organizer can not be appealed. 
7. It is not possible to transfer the right to the Prize to third parties. It is not possible to pay the Prize 
equivalent. It is not possible to give up part of the Prize. Giving up a part of the Prize is tantamount to 
giving up the entire Prize. In the event of giving up the Prize by the Winner, the Organizer reserves 
the right to award the Prize to another Participant designated by the Board. The Organizer's right 
referred to in the preceding sentence is not his duty. 
8. The Organizer have the right to verify personal data of the Winner at the time of issuing the Prize 
in order to identify the Winner. Before issuing the Prize, the Winner may be obliged to show an 
appropriate identity document.  
 

§ 7. 
The rights and obligations of the Organizer 

 
1. The Organizer reserves the right to exclude from participation in the Contest or deprive of the 
Prize Participants whose actions are contrary to the provisions of generally applicable law, good 
practices or the Terms and Conditions, in particular Participants who: do not act in person, but by 
third parties; are underage; if claims of third parties have been filed against their Contest Proposal.  
2. In order to clarify doubts related to Participant's activity in the Contest, the Organizer may contact 
the Participant using means of communication he has provided. 
 

§ 8. 
Intellectual property rights to the Contest Proposal 
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1. Participant declares that he is the sole creator of the Contest Proposal within the meaning of the 
Act of 4th February 1994 on Copyright and Related Rights (i.e. of 9 May 2018, Journal of Laws of 
2018, item 191, as amended, hereinafter: „Act”) and that he is fully entitled to proprietary copyrights 
to the Contest Proposal.  
2. Participant grants the right to use the Contest Proposal as a work within the meaning of the Act, 
on the basis of a non-exclusive license, in particular for the purpose of conducting the Contest.  
3. The non-exclusive license to the Contest Proposal is granted without territorial, temporal, and 
quantitative restrictions together with the right to grant sub-licenses from the moment the Contest 
Proposal is completed in the Form, in the following fields of exploitation:  
a. in the field of recording and reproduction of the work and derivative works - production by any 
technique, including printing, reprographic, magnetic recording and digital technique,  
b. in the scope of circulation of the original of the work and derivative works or copies, on which the 
work has been recorded - placing on the market, lending or leasing of the original or copies,  
c. in the scope of dissemination of the work and derivative works in a manner other than described 
in point 3 a) or b) - public  performance,  exhibition,  screening,  presentation, and  making the work 
publicly available in such a manner that anyone could access it at a place and time selected thereby, 
including broadcasting via terrestrial TV stations, including via satellite, in multiplexes, 
rebroadcasting, distribution in the press, on the Internet, on posters, including large format posters, 
and in all other forms of communication, promotion, advertising, marking and production of goods.  
4. The Organizer is entitled to use the Contest Proposal to run the Contest and for own advertising or 
promotional purposes and to grant to the Sponsor the permission to use the Contest Proposal.  
5. Participant, the Winner bears full liability in the event of third-party claims in connection with the 
use by the Organizer of the Contest Proposal for which a license has been granted to him in 
accordance with the Terms and Conditions. In the case of claims against the Organizer or Sponsor by 
third parties in connection with the use by the Organizer or implementation by the of the Contest 
Proposal within the granted license or using the image, name and surname, voice, or artistic 
performance of the Participant, the Winner within the granted consent, the Winner will satisfy at its 
own expense all legitimate claims of persons and third parties for violation of the rights of such 
persons as a result of using the Contest Proposal, image, name and surname, voice, artistic 
performance by the Organizer or the Sponsor, and if the claims are settled by the Organizer or 
Sponsor or adjudged from the Organizer or Sponsor - to recourse refound at the request of the 
Organizer or the Sponsor of all covered claims and any related expenses, including costs of court 
proceedings, including costs of legal representation, arbitration, administrative or amicable 
settlement. The Winner will additionally take part at his own expense, at the request of the 
Organizer or the Sponsor or a competent body, in any court or out-of-court proceedings with the 
participation of the Organizer or the Sponsor, resulting from the circumstances referred to in the 
preceding sentence. 
 
6. Participant agrees and authorizes the Organizer to exercise derivative copyright to the Contest 
Proposal. Organizer, or a person or entity designated by him, is entitled to make necessary changes 
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and modifications, to join it with other works and to implement other changes, and to use and 
manage these derivative works, and to allow other persons or entities to do the above.  
7. The Winner of the Contest agrees for his image / name and surname / statements / voice / artistic 
performance to be distributed in any promotional or advertising materials of the Organizer or the 
Sponsor. The above consent covers all forms of communication, promotion or advertising, in 
particular as an advertising or promotional material, as an element of advertising or promotional 
materials such as press advertisements, outdoor advertising, advertising films, radio advertisements, 
POS materials, dissemination on the Internet. The consent template is attached as Appendix No. 1 to 
the Terms and Conditions.  
8. The Winner authorizes the Organizer to perform his moral rights in the scope of anonymous 
distribution of the awarded Contest Proposal, in the scope of deciding on making it available to the 
public for the first time and supervising the manner of using the Contest Proposal, integrity of form 
and content. The Winner also undertakes that he will not perform his moral rights to the Contest 
Proposal.  
9. The Organizer may authorize the Sponsora to use the rights to the Contest Proposal to the extent 
that he himself may use them in accordance with the Terms and Conditions, as well as to use the 
consents set out in the Terms and Conditions.  
10. Participant declares that he has read the purpose, specified in the Terms and Conditions, for 
which the awarded Contest Proposal shall be used, and that he consents to such use of the Contest 
Proposal by the Organizer or the Sponsor. If necessary, the Winner, at the request of the Organizer, 
will submit relevant declarations or conclude agreements resulting in the transfer of all proprietary 
copyrights to the awarded Contest Proposal. 
11. Due to the fact that participation in the Contest may result in awarding the Participant the Prize 
on the terms described in the Terms and Conditions, no additional remuneration is due for the 
granting of the license or transfer of rights to the Contest Proposal. 
 

§ 9. 
Processing of personal data 

 
1. The controller of the personal data of the Winner is Jacek Stachera is BOSCATA entrepreneur 

registered as BOSCATA Jacek Stachera (hereinafter: Controller), the Controller will process 
the personal data of the Winner for the following purposes: 

a. in order to run the contest; legal basis: Art. 6 par. 1 letter a Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons 
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and 
repealing Directive 95/46/EC (GDPR),  
b. in order to fulfill the obligations arising from the applicable laws (tax, financial, accounting); 
legal basis of art. 6 par. 1 letter c GDPR. 
c. in order to consider possible complaints, determining, investigating or defending against 
claims - which is necessary to implement the legitimate interest of the data Controller; legal basis 
of art. 6 par. 1 letter f GDPR.  
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2. Providing personal data is voluntary, however, it will not be possible to participate in the 
contest without providing it. The Winner has the right to access his data, rectify it, remove it 
or limit its processing, as well as the right to object to the processing and the right to data 
transfer, the right to file a complaint to the President of the Personal Data Protection Office.  

3. The Winner's personal data may also be accessed by entities that provide services for the 
Controller, in particular web hosting, IT, marketing, advertising, public relations, printing, 
mailing, payment, legal, accounting, human resources.  

4. Personal data provided by the Winner can be processed in an automated manner, including 
in the form of profiling. However, decisions related to individual person in connection with 
this processing will not be automated.  

5. Personal data may be transferred to a third country, i.e. outside the European Economic 
Area. However, this will only happen to the extent that the law allows it, in particular on the 
basis of a decision by the European Commission stating the appropriate level of protection or 
standard EU contractual clauses. In each case, the data Controller provides the possibility to 
obtain further information and to obtain a copy of the relevant safeguards.  

6. Personal data will be stored indefinitely. Winner have the right to object to the processing of 
personal data at any time. In this case, the data provided by you will be removed 
immediately after the expiration of the possible claims provided for by law. 
The data Controller will carry out information duties towards you and the supervisory body 
that arise from the provisions on the protection of personal data. The Controller of personal 
data provides adequate documentation for the purposes of demonstrating the compliance of 
the processing of personal data with law. Each of the data controllers on their own 
implements appropriate technical and organizational measures to ensure that the processing 
takes place in accordance with the law. The Controller of personal data is responsible for the 
application of appropriate security mechanisms in case of possible data transfers outside the 
European Economic Area (EEA). The data Controller is liable to you for allowing you to 
exercise your rights under the provisions on the protection of personal data. 

 
§ 10. 

Complaints 
1. Each Participant has the right to submit complaints in the Contest Period and after its completion, 
but no later than 3 days after the end of the Contest (for complaints sent by registered post the date 
on the postmark is decisive). 
2. Complaints should be submitted by post (by registered mail) to the Organizer address or via e-mail 
sent to biuro@boscata.pl with a note "Contest Complaint”. 
3. Complaints will be considered by the Organizer within 14 (in words: fourteen) working days from 
the date of their receipt. Participant will be informed about the Organizer's decision by e-mail or 
registered mail sent to the address provided in the complaint. 
4. The complaint should include the name, surname, address of the person submitting the complaint 
and a description of the causes or reasons for the complaint as well as the expected manner of its 
consideration. 
5. Complaints will be considered by the complaint committee appointed by the Organizer. 

 
§ 11. 

Final provisions 
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1. All information about the Contest contained in promotional or advertising materials is only of an 
auxiliary nature. The binding information is contained in the provisions of the Terms and Conditions.  
2. Terms and Conditions are available during the Contest Period on the Website and at the 
Organizer's office.  
3. All information about the Contest can be obtained by contacting the Organizer at the e-mail 
address biuro@boscata.pl. 
 
 
 

Consent for the distribution of the image / name and surname / statements / voice / artistic 
performance 
 
I, the undersigned  
………………………………………………………………………………………………………….……………...  
(name and surname)  
 
Winner of the Contest „Priceless Surprises for Volunteers of the 27th WOŚP Finale” grant a 
free of charge consent to the fixation, reproduction, and distribution in any technique, 
without territorial and time restrictions of my image, name and surname, statements, voice, 
artistic performance recorded in connection with my participation in the Contest and the 
implementation of the Contest Proposal through any medium for the documentary, 
advertising, promotional, information purposes or in order to inform about winners in the 
Contest. My image, name and surname, statements, voice, artistic performance may be 
processed electronically, cropped, or may be an element of a larger whole, in particular, may 
be combined with images of other people, may be accompanied by text and a verbal or 
musical commentary in the case of film recordings. Film recordings may be re-edited, 
changed, may be a part of a larger whole, may be added to other promotional, information, 
advertising, or documentary materials. The above consent covers all forms of publishing of 
my image, name and surname, statements, voice, artistic performance, in particular, 
dissemination via video and audio, as well as on the Internet, inter alia, on such portals as 
Facebook, Twitter, YouTube etc. and publishing in printed or publicly displayed materials. 
Consent to fixation, reproduction, and dissemination of the image, name and surname, 
statements, voice, artistic performance authorizes the Organizer to transfer rights to use the 
above mentioned to other entities, without additional consent. I waive all property and non- 
property claims for the fixation, reproduction, and distribution of my image, name and 
surname, statements, voice, artistic performance for the purposes set out above.  
The above consent includes the use without any time and territorial restrictions on the fields 
of exploitation specified below:  
a. in the field of recording and reproduction - production by any technique, including 
printing, reprographic, magnetic recording and digital technique 



18 
 

b. in the scope of circulation of the original of the work and derivative works or copies, on 
which the image, name and surname, voice, statements, artistic performance has been 
recorded - placing on the market, lending or leasing of the original or copies 
c. in the scope of dissemination of the image, name and surname, voice, statements, artistic 
performance in a manner other than described in letter a) or b) - public  performance,  
exhibition,  screening,  presentation, and making it publicly available in such a manner that 
anyone could access it at a place and time selected thereby, including broadcasting via 
terrestrial TV stations, including via satellite, in multiplexes, rebroadcasting, distribution in 
the press, on the Internet, on posters, including large format posters, and in all other forms 
of communication, promotion, advertising, marking and production of goods. 
I declare that I have read the information clause contained below.  
 
_________________________________ 
date and legible signature 
 
 
Information clause regarding the consent for the processing of image 
 
According to art. 13 par. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament 
and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection Regulation, hereinafter: GDPR) (Official Journal of the EU 
L119/1) we indicate that: 

1. The Controller of your personal data is Jacek Stachera an entrepreneur acting as BOSCATA 
Jacek Stachera, registered in Central Registration and Information on Business, REGON 
number 141880204, and Tax Identification Number (NIP) 527 234 12 84 with its registered 
office in Warsaw (02-793), Przy Bażantarni 13. 

2. You may contact the Controller via email at biuro@boscata.pl; or at the address indicated in 
point 1 above. 

 
3. Your personal data provided in the above statement, including image, name and surname, 

voice, artistic performance will be processed by the Controller for the purposes set out in the 
above statement on the grounds on the consent based on art. 6 par. 1 letter a) GDPR.  

4. Providing personal data referred to in point 3 is voluntary and is not a statutory requirement 
nor a condition for concluding a contract. Without providing it, it will not be possible to 
achieve the objectives set out in the above declaration. 

5. Your personal data will not be transferred to a third country. However, in the future, the 
Controller may decide to transfer the data to a third country or international organization 
only to the extent that the law allows it, in particular on the basis of a decision of the 
European Commission stating the appropriate level of protection or standard EU contractual 



19 
 

clauses. In each case, the Controller will provide a possibility to obtain further information 
and obtain copies of appropriate security measures. 

6. Your personal data will be deleted immediately after the limitation period for any claims and 
entitlements provided for in the Civil Code. 

7. Your personal data may also be accessed by entities providing services to us, in particular, 
web hosting, IT, printing, mailing, payment, legal, accounting, HR, as well as related to the 
organization of mass events and the Contest. 

8. You have the right to request access to your personal data, its rectification, deletion, 
processing restrictions, and data transfer. 

9. You have the right to withdraw your consent at any time without affecting the legality of the 
processing which has been carried out on the basis of consent prior to its withdrawal;  

10. All of the above requests can be sent to the address of the registered office indicated in point 
1 above or to the e-mail address biuro@boscata.pl. 

11. You have the right to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection 
Office if you decide that the processing of personal data infringes the regulations regarding 
the protection of personal data. 
 
 

 


