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Regulamin  konkursu pod nazwą „Warsztat Konstruktorów Marzeń”  (zwany dalej 

„Regulaminem”)  

    

§ 1   

Postanowienia ogólne   

1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Warsztat 

Konstruktorów Marzeń” (zwanego dalej „Konkursem”), którego organizatorem jest  Centrum  

Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390) przy ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st.   

Warszawy pod nr 02/06  (zwane dalej „Organizatorem”).   

2. Celami Konkursu są:  

1) promowanie uczenia zgodnie z pedagogiką konstrukcjonistyczną poprzez realizację przez 

nauczycieli i uczniów projektów edukacyjnych, w tym Konstrukcji, o której mowa w ust. 3  

poniżej,   

2) stworzenie w szkole lub innej przestrzeni edukacyjnej mobilnego warsztatu (zwanego dalej  

„Mobilnym Warsztatem”), rozumianego jako zestaw materiałów i narzędzi umożliwiających 

stworzenie dowolnej konstrukcji, w tym Konstrukcji, o której mowa w ust. 3 poniżej;   

3) rozwój kompetencji w obszarze edukacji STEM (science, technology, engineering, 

mathematics) uczniów oraz ich umiejętności związanych z pracą projektową.  

3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów konstrukcji rozwiązujących lub 

ograniczających problem zidentyfikowany w najbliższym sąsiedztwie uczestników (klasa, budynek 

szkoły, boisko szkolne, tereny przyszkolne, gmina ) (zwanej dalej „Konstrukcją”) z 

wykorzystaniem części materiałów pochodzących z odzysku.  

4. Autorzy najlepszych projektów Konstrukcji otrzymają środki na wyposażenie Mobilnego Warsztatu 

i realizację przy jego wykorzystaniu Konstrukcji oraz krótkiego filmu promującego Konstrukcję 

(zwanego dalej „Filmem”).   

5. Konkurs  jest  finansowany  przez  Boeing  International  Corporation  (zwanym 

 dalej „Finansującym”).   

6. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego 

uczestników.   

   

§ 2   

Uczestnicy Konkursu i warunki uczestnictwa   

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej łącznie „Uczestnikami”, a każdy z osobna  

„Uczestnikiem”) mogą być tylko osoby pełnoletnie, które:   

1) posiadają status opiekuna Klubu Młodego Odkrywcy (zwanego dalej „KMO”), przy czym klub, 

którego dana osoba jest opiekunem, został zarejestrowany w serwisie internetowym KMO pod 

adresem www.kmo.org.pl   

http://www.kmo.org.pl/
http://www.kmo.org.pl/
http://www.kmo.org.pl/
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     albo   

2) pracują w szkole jako nauczyciel i prowadzą koło zainteresowań lub inną formę aktywności dla 

dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 8-19 lat w ramach nieodpłatnych zajęć 

pozalekcyjnych.   

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie Zgłoszenia w terminie i w formie określonej 

niniejszym Regulaminem (zwanego dalej „Zgłoszeniem”). Przez przesłanie Zgłoszenia do 

Konkursu rozumie się prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (zwanego 

dalej „Formularzem”) dostępnego na stronach internetowych Organizatora: www.kopernik.org.pl, 

zawierającego w szczególności:  

1) zgodne z prawdą dane osobowe oraz teleadresowe Uczestnika oraz instytucji, w imieniu której 

występuje,  

2) opis projektu Mobilnego Warsztatu,  

3) opis projektu Konstrukcji,  

4) wstępny kosztorys realizacji Mobilnego Warsztatu oraz tworzonej przy jego wykorzystaniu 

Konstrukcji  

5) inne wymagane informacje, wskazane w Formularzu,  

6) zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu,  

7) potwierdzenie zapoznania się przez Uczestnika z Regulaminem oraz akceptacji określonych w 

nim warunków Konkursu.  

3. Maksymalny koszt realizacji Mobilnego Warsztatu oraz tworzonej przy jego wykorzystaniu  

Konstrukcji to 3 500,00 zł brutto (słownie złotych brutto: trzy tysiące pięćset, 00/100).  

4. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 (trzy) różne projekty Konstrukcji.   

5. Zgłoszenia niespełniające któregokolwiek warunku określonego powyżej nie będą uwzględniane w 

Konkursie.   

6. Uczestnik, który działania związane z Konkursem realizował będzie w ramach pracy lub współpracy 

ze szkołą, instytucją lub innym podmiotem, poprzez przesłanie Zgłoszenia oświadcza, iż uzyskał 

na to jego zgodę. W przypadku niezgodności powyższego oświadczenia ze stanem rzeczywistym, 

wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Uczestnik.  

7. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione u Organizatora lub Finansującego.  

  

 § 3  

Harmonogram Konkursu  

1. Zgłoszenia do Konkursu przesyłać można w terminie do dnia 21 lutego 2021 r. ,  

2. W przypadku nie otrzymania w terminie określonym w ust 1. powyżej 60 zgłoszeń, CNK zastrzega 

sobie możliwość wydłużenia terminu przesyłania zgłoszeń, do dnia 5 marca 2021 r. 

3. Zgłoszenia  dostarczone po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej lub w przypadku zastosowania 

terminu określonego w ust 2 powyżej, odpowiednio, nie będą uwzględnianie w Konkursie.  

http://www.kopernik.org.pl/
http://www.kopernik.org.pl/
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4. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatora pod 

adresami: www.kopernik.org.pl, a także przesłana do Uczestników do dnia 10 marca 2021 r. 

Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail podany przez Uczestnika w  

Formularzu. W przypadku podania błędnych danych kontaktowych przez Uczestnika, 

uniemożliwiających kontakt, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalif ikacji Pracy 

zgłoszonej przez tego Uczestnika.  

 

§ 4  

Jury Konkursu  

1. W skład powołanego przez Organizatora Jury wejdzie przynajmniej 3 (trzech) pracowników 

Organizatora.  

2. Do zadań Jury należeć będzie w szczególności:  

1) merytoryczna ocena nadesłanych Zgłoszeń i wyłonienie do dnia 10 marca 2021 r. Laureatów 

Konkursu, spośród Zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników,  

2)  czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.  

3. Jury oddzielnie oceniać będzie Zgłoszenia dotyczące każdej z 3 (trzech) kategorii wiekowych 

uczniów (klasy 1-4 szkoły podstawowej, klasy 5-8 szkoły podstawowej, szkoła ponadpodstawowa) 

i z zastrzeżeniem treści ust. 4 poniżej, w każdej z kategorii wiekowych wyłoni przynajmniej jednego 

Laureata.  

4. Organizator zastrzega dla Jury prawo niewyłonienia Laureata w jednej lub więcej kategorii 

wiekowych, w przypadku gdy nadesłane Zgłoszenia nie będą spełniać wymogów określonych w 

Regulaminie, nie będą zawierać wszystkich informacji wymaganych w Formularzu lub w przypadku 

rażąco niskiej oceny merytorycznej Zgłoszeń przez Jury.  

5. Merytoryczna ocena Zgłoszeń zostanie dokonana przy uwzględnieniu poniższych kryteriów:  

1) stopień zgodności projektu z celami Konkursu określonymi w § 1 ust. 2 Regulaminu,  

2) jakość projektu Konstrukcji, w kontekście wymagań określonych w § 1 ust. 3  

Regulaminu,  

3) możliwość rozwoju przez projekty kompetencji STEM (science, technology, engineering, 

mathematics),  

4) uargumentowanie zidentyfikowanego problemu 

5) oryginalność pomysłu 

6) realność realizacji zgłoszonej propozycji 

7) stopień wykorzystania materiałów pochodzących z odzysku 

http://www.kopernik.org.pl/
http://www.kopernik.org.pl/
http://www.kopernik.org.pl/
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6. Dodatkowo kosztorys każdego Zgłoszenia zostanie oceniony pod względem jego spójności z 

przedstawionymi opisami projektów – niespójność może powodować odrzucenie Zgłoszenia bez 

względu na merytoryczną ocenę Jury.  

7. Każdy z członków Jury zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi Zgłoszeniami oraz 

Konstrukcjami, spełniającymi warunki formalne wskazane w Regulaminie.  

8. Decyzje Jury są decyzjami ostatecznymi.  

  

§ 5  

Nagrody   

1. Nagrodą w Konkursie są środki finansowe dla Uczestnika na realizację projektów op isanych w 

zwycięskim Zgłoszeniu (zwaną dalej „Nagrodą"). Uczestnicy, którym decyzją Jury przyznano 

Nagrodę (zwani dalej łącznie „Laureatami”, a każdy z osobna „Laureatem”), otrzymają 

zadeklarowaną w kosztorysie kwotę na realizację projektów i działań opisanych w Zgłoszeniu.   

2. Liczba Nagród jest uzależniona od zadeklarowanych przez Laureatów w kosztorysach kwot. Pula 

środków na Nagrody wynosi łącznie 45 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: czterdzieści pięć 

tysięcy 00/100), z zastrzeżeniem, że jeden Laureat może otrzymać maksymalnie 3 500,00 zł brutto 

(słownie złotych brutto: trzy tysiące pięćset, 00/100).   

3. W przypadku gdy wartość nagrody, o której mowa w ust. 1 powyżej, będzie wyższa niż 2 000,00 

zł, Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi stosowne należności publicznoprawne, w 

szczególności 10 % podatek dochodowy od osób fizycznych.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania środków finansowych, bądź przyznania 

środków w niższej wysokości niż wskazana w ust. 2 powyżej, w przypadku, gdy nadesłane 

Zgłoszenia nie będą spełniać wymogów określonych w Regulaminie, a w szczególności nie będą 

zawierać wszystkich informacji wymaganych zgodnie z treścią Formularza.  

   

§ 6  

Realizacja projektów   

1. Laureaci zobowiązani są do stworzenia Mobilnego Warsztatu, Konstrukcji oraz krótkiego filmu 

prezentującego efekty pracy w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. Ponadto Laureaci zobowiązani 

są do przekazania Organizatorowi do dnia 30 listopada 2021 r. poniższych opracowań:  

1) krótkiego raportu z realizacji projektu, uwzględniającego fotografie z różnych etapów pracy oraz 

fotografie gotowej konstrukcji- według wzoru dostarczonego przez organizatora,  

2) tzw. „lesson learned” tj. opis tego, co się nie udało lub tego, co – ze względu na uzyskane 

doświadczenie i wiedzę – następnym razem zrobiono by inaczej lub lepiej - według wzoru 

dostarczonego przez organizatora.  

2. Laureaci zobowiązani są również do prowadzenia zestawienia poniesionych kosztów i 

udostępniania go Organizatorowi na każde jego żądanie.  
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3. Laureaci Konkursu zobowiązują się przy realizacji projektów uwzględnić ewentualne zalecenia 

Organizatora.  

4. W przypadku braku realizacji któregokolwiek zobowiązania określonego w niniejszym paragrafie, 

Organizator może wezwać Laureata przy użyciu poczty elektronicznej do realizacji zobowiązania, 

które nie zostało przez niego wykonane i wyznaczyć mu na to dodatkowy termin, po którego upływie 

może żądać zwrotu otrzymanej w ramach Nagrody kwoty. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymana przez Laureata pisemnego wezwania 

do jej zwrotu.    

5. Dla laureatów będą organizowane przez Centrum Nauki Kopernik raz w miesiącu spotkania online, 

podczas których laureaci będą prezentować postępy w pracach, dyskutowane będą pojawiające 

się problemy oraz wymieniane będą dobre praktyki. 

6. Dla laureatów zorganizowany zostanie także cykl zajęć praktycznych dotyczący nowoczesnych 

technologii – programowania, elektroniki, mikrokontrolerów, modelowania 3D.  

 

§ 7 

Prawa autorskie oraz ochrona wizerunku  

1. Zgłoszone przez Uczestnika w Konkursie projekty Mobilnego Warsztatu oraz Konstrukcji, 

zrealizowany przez niego Film, jak również przesłane Organizatorowi przez Laureata fotografie 

stanowią utwory w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych  (Dz. U. 2019 poz. 1231) i zwane są dalej „Utworami”.   

2. Uczestnik oświadcza, że:   

1) przysługują mu wyłączne autorskie prawa osobiste i majątkowe do Utworów,    

2) Utwory nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych lub 

dóbr osobistych osób trzecich.   

3. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie Utworów, a także opracowań i opisów, o których mowa 

w § 6 ust. 1-2 Regulaminu, na zasadach licencji Creative Commons przy uznaniu autorstwa oraz z 

możliwością dalszego korzystania na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0).   

4. Laureat udziela Organizatorowi lub Finansującemu zgody na nieograniczone czasowo i terytorialnie 

wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na przesłanych Organizatorowi fotografiach w 

materiałach informacyjnych oraz promocyjnych dotyczących statutowej działalności Organizatora 

lub działalności Finansującego, na ich stronach internetowych oraz na ich profilach w serwisach 

społecznościowych. Organizator lub Finansujący uzyskuje prawo do korzystania z utrwalenia 

wizerunku Konstrukcji lub Laureata w zakresie wskazanym powyżej z chwilą ich przesłania 

Organizatorowi.  

5. Wraz z przesyłanymi Organizatorowi zgodnie z § 6 ust. 2 fotografiami, Laureat zobowiązany jest 

dostarczyć do Organizatora pisemne zgody osób występujących na tych fotografiach lub – w 
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przypadku osób małoletnich – ich przedstawicieli ustawowych, na korzystanie z ich wizerunku w 

sposób wskazany w ust. 4 powyżej. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  

6. Uczestnik na własny koszt przejmie odpowiedzialność Organizatora lub Finansującego w związku 

z wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi z 

naruszenia lub podejrzenia naruszenia przez przekazany Utwór jakichkolwiek praw własności 

intelektualnej strony trzeciej. Uczestnik Konkursu będzie bronić Organizatora lub Finansującego na 

swój wyłączny koszt przed każdym pozwem lub postępowaniem wynikającym z powyższych 

powodów.  

  

§ 8 

 Dane osobowe  

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników jest Organizator, którego pełna 

nazwa i siedziba zostały wskazane w § 1 ust. 1 Regulaminu.  

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez  

 Organizatora  jego  danych  osobowych  podanych  w  zgłoszeniu   

– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3. Dane przetwarzane będą dla celów organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu, ewentualnej 

wypłaty nagród. 

4. Dane Uczestnika przetwarzane będą do dnia 30 maja 2021 r. Dane Laureatów przetwarzane będą 

maksymalnie do dnia 1 stycznia 2022 r.  

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora oraz 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.   

6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć lub ograniczyć 

ich przetwarzanie. Ma także prawo do przenoszenia danych.  Uczestnikowi nie prawo do sprzeciwu 

wobec przetwarzania jego danych z uwagi na fakt, że podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Uczestnik może wnieść skargę na postępowanie Organizatora do organu nadzorczego – Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.    

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem niezbędnym do uczestnictwa 

w Konkursie.  

10. Decyzje dotyczące podanych przez Uczestnika danych osobowych nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany.  

11. Uczestnik może skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora 

ochrony danych, pisząc na adres siedziby CNK lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres 

email: konstruktorzymarzen@kopernik.org.pl 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez 

Uczestnika.  
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§ 9  

 Postępowanie reklamacyjne   

1. Uczestnicy, mający umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na jego 

niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa lub z Regulaminem, mogą zgłosić zastrzeżenia 

pocztą elektroniczną na adres e-mail: kamil.wachol@kopernik.org.pl albo pocztą tradycyjną (list 

polecony) na adres siedziby Organizatora, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty 

opublikowania wyników Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).  

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Uczestnika, adres korespondencyjny, 

numer telefonu, adres e-mail oraz opis i uzasadnienie reklamacji.  

3. Postępowanie reklamacyjne nie może dotyczyć werdyktu Jury, który stanowi wyraz subiektywnej 

oceny Zgłoszeń lub Konstrukcji przez członków Jury.  

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty wpływu 

reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości 

zostanie zawiadomiony drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji i/lub listem 

poleconym wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.  

5. Pod adresem wskazanym w ust. 1 przyjmowane są również pytania i ewentualne uwagi do treści  

Regulaminu. Organizator może udzielić odpowiedzi poprzez zamieszczenie jej na stronie 

internetowej www.kopernik.org.pl   wraz z treścią otrzymanego zapytania.  

  

§ 10   

Postanowienia końcowe   

1. Przesłanie Zgłoszenia zgodnie z zapisami § 2 Regulaminu jest jednoznaczne z pełną akceptacją 

postanowień Regulaminu.   

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w szczególności w 

przypadku odwołania lub zmiany terminów przeprowadzania Konkursu z powodu działania siły 

wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, 

że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na 

występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie 

lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.   

3. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu. Ewentualna zmiana zostanie 

opublikowana w miejscu opublikowania Regulaminu. O ewentualnych zmianach Regulaminu 

Organizator będzie informował na stronie www.kopernik.org.pl  

4. Po otrzymaniu przez Uczestnika informacji o zmianie w Regulaminie, Uczestnik może złożyć 

Organizatorowi oświadczenie, iż nie akceptuje postanowień Regulaminu, co jest równoznaczne z 

http://www.kopernik.org.pl/
http://www.kopernik.org.pl/
http://www.kmo.org.pl/
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odstąpieniem od udziału w Konkursie. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

Uczestnik może złożyć w terminie 7 dni od dnia opublikowania zmian w sposób wskazany w ust. 3 

powyżej. Oświadczenie powinno być przesłane w formie elektronicznej na adres 

konstruktorzymarzenl@kopernik.org.pl   

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych.   

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przebiegiem Konkursu będą rozpatrywane przez 

sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronach internetowych 

www.kopernik.org.pl   

8. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:  

1) Załącznik nr 1 – Zgoda na korzystanie z wizerunku.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu   

pod nazwą „Warsztat Konstruktorów Marzeń”  

 imię i nazwisko 

……………………………………..  

  

adres zamieszkania ………………………………………  

  

nr dowodu osobistego …………………………………..  

opiekun prawny* ………………………………………………  

(imię i nazwisko dziecka)  

  

……………..…., dnia ……………. 2021 r.  
(miejscowość)        

  

  

OŚWIADCZENIE  

  

Niniejszym nieodpłatnie udzielam Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 20 (00-390), wpisanemu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. 

Warszawy pod nr 2/06 (dalej jako „CNK”) oraz Boeing International Corporation S.A. (dalej jako „Boeing”) prawa do 

rozpowszechniania mojego wizerunku/ wizerunku dziecka (którego jestem opiekunem prawnym)**, utrwalonego na 

przesłanych CNK fotografiach poprzez wykorzystywanie tych utrwaleń w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych 

dotyczących statutowej działalności CNK lub działalności Boeing, na stronach internetowych CNK lub Boeing oraz na 

profilach w serwisach społecznościowych CNK lub Boeing.  

Prawo wykorzystywania wizerunku, udzielone w zakresie wskazanym powyżej jest nieograniczone czasowo i 

terytorialnie.   

*w przypadku zgody na korzystanie z wizerunku dziecka,  

**niepotrzebne skreślić  

1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00390)  
przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).   

2. Twoje dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 k wietnia 

2016 r., tj. na podstawie Twojej zgody.  

3. Dane zbierane są w związku z wyrażeniem przez Ciebie zgody na korzystanie z wizerunku i wykorzystywane będą jedynie w tych ce lach.  

4. Twoje dane przetwarzane będą przez okres korzystania przez CNK z prawa do wizerunku, wskazany powyżej.  

5. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

6. Masz zawsze prawo dostępu do swoich danych, możesz je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też sprzeciwić 
się przetwarzaniu przez nas Twoich danych. Masz także prawo do przenoszenia danych.   

7. Możesz w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych, pisząc na adres naszej siedziby lub wysyłając wiadomość 

elektroniczną na adres e-mail kamil.wachol@kopernik.org.pl, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano przed cofnięciem zgody.  

8. Masz prawo wnieść skargę na nasze postępowanie do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem niezbędnym do korzystania z utrwalonego wizerunku zgodnie z 

powyższymi zapisami.   

10. Decyzje dotyczące podanych przez Ciebie danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.   

11. Możesz skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, pisząc na adres naszej siedz iby 
lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: kamil.wachol@kopernik.org.pl.   

Po zapoznaniu się z regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ce ntrum Nauki 

Kopernik moich danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej.   

 

 ………………………………………………..  [czytelny podpis]  


