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DEFINICJE:  

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

1. „Regulamin" - niniejszy Regulamin Konkursu na  identyfikację wizualną (key visual) dla 

programu Mieszkanie Plus.  

2. „Konkurs" - Konkurs na identyfikację wizualną (key visual)  to przyrzeczenie publiczne, w 

którym przez publiczne ogłoszenie Organizator Konkursu przyrzeka nagrody, o których mowa 

w Regulaminie, za wykonanie prac konkursowych zgodnych z założeniami Konkursu 

wskazanymi w Regulaminie, które zostaną wybrane przez Sąd Konkursowy jako prace 

najlepsze.  

3. „Organizator Konkursu” lub „Zamawiający” – PFRN  Nieruchomości S.A. ul. Przeskok 2, 00-

032 Warszawa.  

4. „Uczestnik Konkursu” – osoba fizyczna, która dokonała skutecznego zgłoszenia udziału w 

Konkursie.  

5. „Sąd Konkursowy” - zespół pomocniczy powołany do oceny spełniania przez Uczestników 

Konkursu wymagań określonych w Regulaminie, oceny prac oraz wyboru najlepszych prac 

konkursowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

  

 

ROZDZIAŁ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

I. ORGANIZATOR KONKURSU  

1. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej również Zamawiającym, jest PFR Nieruchomości S.A. 
z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa.  

2. Fundatorem nagród jest Zamawiający.  
3. Informacje o Konkursie są zamieszczone na platformie internetowej 

https://nieruchomosci.pfr.pl/konkursy/ Wszelką korespondencję związaną z Konkursem, 
należy kierować na adres: konkursmieszkanieplus@npfr.pl 

4. Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie Organizatora Konkursu.  
5. Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest sekretarz Sądu Konkursowego  

Joanna Chełchowska , email: joanna.chelchowska@npfr.pl 

II. FORMA, ZASADY I SPOSÓB ORGANIZACJI KONKURSU  

1. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, będzie prowadzony na podstawie Regulaminu i 
odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, niepodlegającym 
przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

2. Konkurs stanowi publiczne przyrzeczenie przyznania przez Zamawiającego nagród zgodnie z 
Regulaminem.  

3. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty, w tym dokumenty 
potwierdzające spełnianie wymagań w Konkursie, oświadczenia, prace konkursowe oraz inne 
składane przez Uczestników Konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty 
muszą być składane w języku polskim, a jeśli dokumenty zostały sporządzone w innym języku, 
winny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez Uczestnika 
Konkursu.  

4. Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego. 
Uczestnicy Konkursu mogą zwracać się pisemnie do Organizatora Konkursu poprzez pocztę 
elektroniczną: konkursmieszkanieplus@npfr.pl  o wyjaśnienie postanowień Regulaminu. 
Organizator Konkursu udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania związane z Regulaminem oraz 
z opracowaniem i składaniem prac konkursowych pod warunkiem, że otrzyma je w terminach 
określonych w pkt. III niniejszego Rozdziału. 

5. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone w terminie 2 dni od dnia zakończenia przyjmowania 
pytań a treść odpowiedzi zostanie udostępniona wszystkim Uczestnikom Konkursu, na 
platformie internetowej Organizatora, bez ujawniania źródła pytania.  

6. Wszelkie informacje o prowadzonym Konkursie, niezbędne do prowadzenia prac 
projektowych oraz ewentualne wprowadzone zmiany w Regulaminie Zamawiający będzie 
zamieszczał na platformie internetowej.  

7. Udzielone przez Organizatora Konkursu wyjaśnienia lub ewentualne zmiany wprowadzone w 
Regulaminie zamieszczone na platformie internetowej będą wiążące dla Uczestników 
Konkursu.   

8. Decyzje Sądu Konkursowego są ostateczne i nie mogą być ponownie rozpatrywane i zmieniane. 
Sędziowie zdecydują, które prace zostaną wybrane jako trzy najlepsze. 

 

https://nieruchomosci.pfr.pl/konkursy/
mailto:konkursmieszkanieplus@npfr.pl
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III. HARMONOGRAM I TERMINY  

 

1       Ogłoszenie Konkursu i udostępnienie Regulaminu na platformie  internetowej Organizatora 
w dniu 7 maja 2019  

2  Składanie prac konkursowych 20  maja 2019 

3      Prezentacja zgłoszonych projektów przed Sądem Konkursowym 21  maja 2019 

4      Ogłoszenie wyników Konkursu  22  maja 2019 godz.14.00 

 

Uwaga: Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. Zamawiający niezwłocznie poinformuje 
Uczestników Konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej jeżeli 
terminy zostaną zmienione.  

 

IV. SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO  

1. Grzegorz Muszyński  Wiceprezes Zarządu PFR Nieruchomości S.A., Przewodniczący Sądu 
Konkursowego 

2. Milena Wiśniowolska Dyrektor Biura Komunikacji i Marketingu PFR Nieruchomości S.A.  
3. Katarzyna Fiuk , Ekspert  Biura Komunikacji i Marketingu PFR Nieruchomości S.A. 
4. Marek Wielgo  Ekspert  Biura Komunikacji i Marketingu PFR Nieruchomości S.A. 
5.  Izabela Stańczak  Starszy Specjalista  Biura Komunikacji i Marketingu PFR Nieruchomości S.A. 
6.  Ewa Syta, Rzecznik prasowy PFR Nieruchomości S.A. 
7. Joanna Chełchowska, Sekretarz Sądu Konkursowego 

Sąd Konkursowy dokona oceny prac, sprawdzi spełnienie wymagań określonych w Regulaminie. 
Do współpracy z Sądem Konkursowym mogą zostać powołani eksperci, biegli oraz konsultanci. O 
potrzebie powołania zadecyduje Zamawiający na wniosek Przewodniczącego Sądu 
Konkursowego.  

ROZDZIAŁ 2  

ZAŁOŻENIA IDEOWE, PRZEDMIOT I CELE KONKURSU 

I.ZAŁOŻENIA IDEOWE 

Posiadanie dachu nad głową to bezdyskusyjnie jedna z podstawowych potrzeb każdego człowieka. 
Tymczasem, brak dobrych i dostępnych cenowo mieszkań zwłaszcza dla osób słabiej 
uposażonych, to wciąż najpoważniejszy problem społeczny, który dotyczy milionów polskich 
rodzin. Wielu Polaków nie stać na skorzystanie z oferty komercyjnego rynku najmu lub nie 
posiada zdolności do zaciągnięcia wieloletniego zobowiązania finansowego jakim jest kredyt 
hipoteczny. Wielu mieszka w lokalach o niskim lub skrajnie niskim standardzie. Wielu żyje w 
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warunkach przeludnienia. Celem programu Mieszkanie Plus jest zapewnienie im godnych 
warunków zamieszkiwania. W inwestycjach realizowanych w ramach programu Mieszkanie Plus 
będą oferowane bezpieczne warunki najmu w wysokiej jakości budynkach przyjaznych rodzinom 
i lokalnym społecznościom, spełniającym rygorystyczne standardy techniczne i urbanistyczne. 
 

 
II. PRZEDMIOT I CELE KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest wybór dwóch wersji projektów graficznych identyfikacji wizualnej (key 
visual)dla programu Mieszkanie Plus, które będą wykorzystywane w kampanii billboardowej 
informującej o postępach prac przy Programie Mieszkanie Plus na terenie całej Polski.. Dwie 
wersje projektów graficznych  powinny zawierać tę samą grafikę ale użyte w nich hasła będą 
różne tj.  

a)  projekt dla gruntów przeznaczonych  pod zabudowę Mieszkania Plus  powinien zawierać hasło: 
„Grunt przeznaczony pod Mieszkania Plus”,  

b) projekt informujący o realizacji programu Mieszkanie Plus powinien zawierać hasło „Już są 
grunty przeznaczone pod 110 tys. Mieszkań Plus” lub hasło „10 375 Mieszkań Plus w woj. śląskim” 
– do zastosowania we wszystkich województwach  zgodnie z załączoną mapą.  

2. Identyfikacja wizualna (key visual) musi zawierać hasło:  Grunt przeznaczony pod Mieszkania 
Plus”, „Już są grunty przeznaczone pod 110 tys. Mieszkań Plus” lub hasło „10 375 Mieszkań 
Plus w woj. śląskim”,  

3. Projekty muszą  zostać przygotowane w wersji kolorowej w formacie jpg. 
4. Projekty powinny uwzględniać konieczność dostosowania identyfikacji wizualnej (key visual) 

do nośnika/miejsca ekspozycji. Przykładowe nośniki i miejsca ekspozycji: 
a. Bannery reklamowe 
b. Strona internetowa programu Mieszkanie Plus 
c. Materiały graficzne w mediach społecznościowych: grafiki do postów, grafiki w tle, 

belki w materiałach wideo 
d. Reklamy prasowe 
e. Element prezentacji multimedialnych 
f. Media społecznościowe  

 

ROZDZIAŁ 3  
 
WARUNKI I WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
1. Uczestnikiem Konkursu mogą być studenci uczelni wyższych wydziału grafiki, którzy nie 

ukończyli 30 roku życia. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu, która jest równoważna z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Złożenie prac konkursowych jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 
II. UDZIAŁU W KONKURSIE  
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Uczestnik powinien złożyć dwa projekty prac konkursowych. Złożenia prac 
konkursowych dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres e-mail: konkursmieszkanieplus@npfr.pl 
 

 
 
 

ROZDZIAŁ 4  
 
SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH  
 
I. ZASADY OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ  
 
1. Praca konkursowa musi spełniać wymagania określone w Regulaminie Konkursu.  
2. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich osób trzecich tak w zakresie 

merytorycznym jak i wykorzystanych narzędzi do jej opracowania.  
 
II. WYMAGANIA FORMALNE WOBEC SKŁADANYCH PRAC  
 
1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie minimum jednej propozycji dla każdej z dwóch  
identyfikacji wizualnej (key visual) dla programu Mieszkanie Plus.  

 
2. W momencie rejestracji Uczestnik Konkursu oświadcza, iż projekt, który powstanie będzie 

stanowił w całości utwór oryginalny, nie będzie naruszał praw autorskich osób trzecich, będzie 
wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie będą miały miejsca żadne inne okoliczności, które 
mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu 
korzystania lub rozpowszechniania dzieła. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi do 
Organizatora Konkursu z jakimkolwiek roszczeniem związanym z naruszeniem praw 
autorskich Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora Konkursu z odpowiedzialności od 
wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.  

3. Materiały wykraczające poza zakres pracy konkursowej nie będą oceniane. 
 
 
 
V. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH  
 
1. Sposób złożenia:  

 
• Prace konkursowe wraz z podpisanymi oświadczeniami dotyczącymi autorskich praw 

majątkowych ( załącznik nr 1) oraz danych osobowych (załącznik nr 2) należy wysłać e-
mailem na adres konkursmieszkanieplus@npfr.pl.  

• Tytuł e-maila powinien być opatrzony napisem: „Konkurs dla studentów Mieszkanie Plus”  
• Wprowadzanie zmian i uzupełnień do pracy konkursowej będzie możliwe wyłącznie przed 

upływem terminu do składania prac konkursowych.  
• Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

(wysłaniem) pracy konkursowej.  
 

 
2. Termin złożenia prac konkursowych:  

mailto:konkursmieszkanieplus@npfr.pl
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Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie podanym w Rozdziale 1 pkt. III 
Regulaminu konkursu. Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane  
 
 

ROZDZIAŁ 5  
 
OCENA PRAC KONKURSOWYCH  
 
I. TRYB PRACY I ZADANIA SĄDU KONKURSOWEGO  
 
1. Ocena spełnienia przez Uczestników Konkursu wymagań określonych w Regulaminie 

Konkursu.  
2. Ocena prac i wyłonienie trzech najlepszych prac,  zgodnie z Regulaminem Konkursu i 

kryteriami oceny prac konkursowych ustalonych w pkt. II niniejszego Rozdziału. Prace 
niespełniające wymagań określonych w Rozdziale 4 nie będą podlegały dalszej ocenie.  

3. Przygotowanie rozstrzygnięcia Konkursu.  
4. Dokumentację Konkursu prowadzi Sekretarz Sądu Konkursowego.  

 
II. OGÓLNE KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH  
 
1. Funkcjonalność i użyteczność. 
2. Czytelność komunikatu tematyki Konkursu. 
3. Pomysłowość.  
4. Walory estetyczne projektu.  
5. Łatwość konwersji na różne media/ nośniki. 
 
 
 

ROZDZIAŁ 6  
 
NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU  
 

I. NAGRODY  
 

 Za projekt, który zajmie pierwsze miejsce, w wyniku wyboru dokonanego przez Sąd 
Konkursowy , przyznana zostanie nagroda  rzeczowa w postaci I PADA PRO 11, 256 GB 
wraz z pensilem drugiej generacji.  

 Za projekt, który zajmie drugie miejsce, w wyniku wyboru dokonanego przez Sąd 
Konkursowy, przyznana zostanie nagroda rzeczowa w postaci I PAD 9-7, 32 GB wraz z 
pencilem   

 Za projekt, który zajmie trzecie miejsce, w wyniku wyboru dokonanego przez Sąd 
Konkursowy, przyznana zostanie nagroda rzeczowa w postaci:  I PAD 9-7, 32 gb wraz z 
pencilem  

 Nagrody stanową gratyfikację za przekazanie wszelkich majątkowych praw autorskich do 
opracowanych projektów. 

 Nagrody podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  



8  

  

 W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu. 
 Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom konkursu w terminie nie krótszym niż 15 dni  i 

nie dłuższym niż 45 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu 
 
 
II. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU  
 
Wyniki Konkursu Zamawiający ogłosi na swojej platformie internetowej 
https://nieruchomosci.pfr.pl Nagrodzona praca konkursowa zostanie opublikowana na 
platformie internetowej Organizatora Konkursu. 
 

ROZDZIAŁ 7  
 
INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU  
 
I. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU, POLA EKSPLOATACJI PRAC 
KONKURSOWYCH  
 
1. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia Organizatora Konkursu, że praca konkursowa 

zgłoszona do Konkursu stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób 
trzecich, jest wolna od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie zachodzą żadne inne okoliczności, 
które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z 
tytułu korzystania z pracy konkursowej w zakresie wskazanym w Regulaminie.  

2. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia Organizatora Konkursu, że majątkowe prawa 
autorskie do pracy konkursowej nie zostały w żadnym zakresie przeniesione na inną osobę, 
jak również nie została udzielona żadna licencja na korzystanie z tej pracy.  

3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej nie są 
obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie zachodzą żadne okoliczności, które 
ograniczyłyby lub wyłączyły prawo do korzystania z pracy konkursowej w zakresie 
wskazanym w Regulaminie.  

4. Laureaci Konkursu, przeniosą na Organizatora lub podmiot przez niego wskazany, autorskie 
prawa majątkowe do prac konkursowych, które zajmą trzy pierwsze miejsca.  

 
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
 
1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału 

w Konkursie.  
2. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora Konkursu do przetwarzania swoich danych 

osobowych w zakresie i sposób niezbędny do właściwej realizacji i rozliczenia Konkursu, 
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 
Organizator Konkursu.  

4. Dane osobowe gromadzone są i będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z 
przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz do celów marketingowych związanych 
z promocją Konkursu na podstawie zgody udzielonej przez Uczestników Konkursu zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  

5. Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych na 
warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych.  
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6. Uczestnik Konkursu w każdym momencie może cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w celach marketingowych przesyłając stosowne oświadczenie 
Organizatorowi Konkursu. W innym przypadku cofnięcie zgody przez Uczestnika Konkursu na 
przetwarzania danych osobowych oznacza wykluczenie takiego Uczestnika Konkursu z 
Konkursu.  

7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 
błędnych lub nieaktualnych danych otrzymanych od Uczestnika Konkursu.  

 
 

ROZDZIAŁ 8  
 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU KONKURSU 
 

 Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące autorskich praw majątkowych 

 Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące danych osobowych 
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Załącznik nr 1 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 

 

W związku z udziałem w konkursie na przygotowanie identyfikacji wizualnej 

(key visual) dla programu Mieszkanie Plus organizowanym przez PFR 

Nieruchomości S.A. oraz złożeniem pracy konkursowej zgodnej z 

Regulaminem Konkursu, w zamian za co otrzymam stosowną Nagrodę 

przewidzianą w Regulaminie, niniejszym jako Uczestnik Konkursu: 

1. Oświadczam, że: 

 Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.  

 Praca konkursowa została wykonana samodzielnie przez wskazanych jej autorów, nie 

naruszając praw osób trzecich. 

 Praca konkursowa stanowi w całości utwór oryginalny i jest wolna od zapożyczeń. 

 Przysługuje mi pełnia autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej i jej 

poszczególnych części. Prawa te nie zostały w żadnym zakresie przeniesione na inną osobę 

ani ograniczone, w tym poprzez udzielenie licencji. 

 Nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na 

odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania z pracy konkursowej zgodnie 

z Regulaminem. 

2. Przenoszę na Organizatora tj.: PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-032 

Warszawa, ul. Przeskok 2), całość autorskich praw majątkowych do całości treści i formy 

złożonej przeze mnie pracy konkursowej i jej poszczególnych części, w celu zapewnienia 

Organizatorowi  możliwości dowolnego wykorzystania pracy konkursowej w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym przeniesienie autorskich praw 

majątkowych następuje na poniższych polach eksploatacji: 

 dowolne zwielokrotnianie utworu i tworzenie jego nowych egzemplarzy (kopii), 

niezależnie od zakresu, formy i sposobu (środków) wykonania oraz przeznaczenia danego 

zwielokrotnienia, w tym dowolne zmiany i przetworzenia formy utworu (przeniesienie na 

inną technikę lub inne zastosowanie). 

 dowolne rozpowszechnianie utworu lub jego kopii, niezależnie od zakresu, formy, sposobu 

(środków) i celu rozpowszechnienia, w tym wykorzystanie w działalności gospodarczej, 

obrót, najem, użyczenie i oddawania do używania na innej podstawie oraz dowolne formy 

publicznego udostępniania, w tym udostępnienie na odległość i w sieci Internet. 

 korzystanie z pracy konkursowej i jej poszczególnych części w dowolny sposób, w całości 

lub w części, zarówno przez Organizatora konkursu, jak i zdefiniowany poniżej Podmiot z 

Grupy PFR; 

 wytwarzanie wszelkimi technikami egzemplarzy pracy konkursowej i jej poszczególnych 

części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrową; 

 wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
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 rozpowszechnianie w dowolny sposób i dowolnymi technikami, w tym także 

zamieszczanie pracy konkursowej i jej poszczególnych części w sieci Internet w całości lub 

części, publikacje prasowe, wystawianie na targach; 

3. Oświadczamy, że przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie jak powyżej 

następuje z chwilą odebrania nagrody określonej Regulaminem Konkursu. 

4. Oświadczam, że Organizator może dokonać dalszego przeniesienia majątkowych praw 

autorskich w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem na wskazanym przez siebie 

podmiotom powiązanym z nim lub z PFR Nieruchomości S.A. lub dominującym w stosunku do 

niego lub PFR Nieruchomości S.A. w rozumieniu, odpowiednio, art. 4 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu 

spółek handlowych (dalej: „Podmiot z Grupy PFR”) 

5. Oświadczamy i gwarantujemy, że w przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi do Fundatora 

Konkursu lub Podmiotu z Grupy PFR z jakimkolwiek roszczeniem dotyczącym naruszeniem 

praw autorskich do pracy konkursowej, zwolnimy Organizatora Konkursu lub dalszych 

nabywców majątkowych praw autorskich ze wszelkiej odpowiedzialności i od wszelkich 

zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu. 

 

………………………………………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko lub nazwa) oraz (czytelny własnoręczny podpis/podpisy)  

 

Przyjmuję(-emy) oświadczenie w imieniu Organizatora 
 
………………………………………………………………………….. 
(miejscowość, data) 
 
………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) oraz (czytelny własnoręczny podpis/podpisy)  
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Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Ja niżej podpisany działając w imieniu własnym i będąc w rozumieniu Regulaminu 

Uczestnikiem Konkursu oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu na przygotowanie identyfikacji wizualnej (key visual) dla programu 
Mieszkanie Plus (dalej również jako „Konkurs”), którego organizatorem jest PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w 
Warszawie (adres: 00-032 Warszawa, ul. Przeskok 2), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod 
numerem KRS: 494251, NIP: 701 041 20 96, REGON: 147069325 (dalej również jako „PFR Nieruchomości”, „Organizator 
Konkursu”) i akceptuję ten Regulamin w całości. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości, jako administratora danych osobowych, moich danych w 
celu udziału w Konkursie. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że: (i) podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. 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 (dalej „RODO”), 

(ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie jest 

dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody lub Nagród, 

(iii) odbiorcami danych osobowych są: PFR Nieruchomości, dostawca serwera, podmioty 

świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane 

są dane osobowe, (iv) dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia przez PFR 

Nieruchomości S.A. całości obowiązków podatkowych związanych z przekazaniem 

wynagrodzenia i nagród oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników Konkursu 

związanych z Konkursem, (v) przetwarzanie danych obejmuje następujący zakres danych: 

imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, fakt udziału w Konkursie, datę zgłoszenia do 

konkursu, podpis, (vi) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych, w sytuacjach określonych RODO, (vii) mam prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z przetwarzania prawem, (viii) mam prawo 

wniesienia skargi do organu nadzoru (GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 

gdy uznam, że przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy RODO. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A., jako administratora danych osobowych, moich danych 
w celach związanych z Konkursem. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że: (i) podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. 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 (dalej „RODO”), 

(ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody lub Nagród, (iii) odbiorcami danych 

osobowych są: PFR Nieruchomości S.A., podmioty współpracujące z PFR Nieruchomości S.A. 

w zakresie prowadzonych inwestycji, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi 

wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są dane osobowe, 

(iv) dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, (v) przetwarzanie danych 

obejmuje następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, fakt udziału w 

Konkursie, datę zgłoszenia do konkursu, podpis, (vi) mam prawo dostępu do treści swoich 

danych i ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych RODO, (vii) mam prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z przetwarzania prawem, 
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(viii) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), gdy uznam, że przetwarzanie moim danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

 

 

………………………………………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

 

 

………………………………………………………………………….. 

(czytelny podpis) 

 


