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REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO „SŁODKI MAZUREK” 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „Słodki mazurek” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja 

Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. 

Józefa Ignacego Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy w 

Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000653638, NIP 9562321978, REGON 

366165045 (zwana dalej „Organizatorem”).  

2. Celem Konkursu jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z 

wypiekaniem mazurków wielkanocnych, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej, a także 

pielęgnowanie szacunku dla tradycji związanej ze świętem Wielkiej Nocy.  

3. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym 

„Regulaminem”) w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej Organizatora dostępnej pod 

adresem www.pomaganie-krzepi.pl oraz profilu Facebook Organizatora pod adresem 

www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi. 

§2 CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs rozpoczyna się w momencie jego ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora oraz 

na profilu Facebook Organizatora w dniu 1 marca 2021 r. i kończy się z dniem wręczenia 

Nagród Zwycięzcom zgodnie z §2 pkt. 6 Regulaminu.  

2. Zadanie Konkursowe opisane w §4 należy przesłać w terminie od dnia 1 marca 2021r. do dnia 

22 marca 2021r. do godz. 10:00 (czasu polskiego) na adres e-mail: konkurs@pomaganie-

krzepi.pl. 

3. Prace zgłoszone po terminie, a także prace niespełniające warunków z §3 pkt. 2-4 Regulaminu 

nie będą brały udziału Konkursie, ze względu na niespełnienie warunków formalnych. 

4. Posiedzenie Kapituły konkursowej powołanej przez Organizatora do oceny Zadania 

Konkursowego odbędzie się w dniach 22-23 marca 2021r.  

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 24 marca 2021r. za pośrednictwem strony 

internetowej Organizatora oraz na profilu Facebook Organizatora.  

6. Uroczyste wręczenie nagród Zwycięzcom odbędzie się w terminie wyznaczonym i ogłoszonym 

wraz z informacją o wynikach Konkursu zgodnie z §2 pkt 5. 

http://www.pomaganie-krzepi.pl/
http://www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi
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7. Organizator zastrzega, iż w odpowiednim czasie poinformuje Zwycięzców o formie wręczenia 

Nagród w związku z zachowaniem obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym w 

kraju.   

8. Organizator zastrzega, że termin uroczystego wręczenia nagród (§2 pkt. 6) może ulec zmianie 

w związku z obostrzeniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju. 

§3 UCZESTNICY KONKURSU 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.  

2. W Konkursie może wziąć udział Koło Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru 

Kół Gospodyń Wiejskich, których adres siedziby znajduje się na terenie woj. lubelskiego 

(zwane dalej „Uczestnikiem”).  

3. Osoba reprezentująca Koło Gospodyń Wiejskich (zwana dalej „Reprezentantem”) oświadcza, 

iż: 

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść, 

b) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

c) jest osobą reprezentującą KGW zgodnie z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze 

Kół Gospodyń Wiejskich, 

d) prześle Organizatorowi Zadanie Konkursowe zgodnie z warunkami określonymi w 

niniejszym Regulaminie.  

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.  

5. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na akceptację postanowień 

Regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych wszystkich Uczestników przez 

Organizatora w celach organizacji konkursu oraz wysyłki nagród zgodnie z Rozporządzeniem 

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 (RODO). 

§4 ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs podlega ocenie w 3 kategoriach: 

a) Kategoria I – na największy mazurek wielkanocny, upieczony przez Uczestnika na 

podstawie staropolskiego przepisu, który stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu, 

b) Kategoria II – na najładniejszą dekorację mazurka wielkanocnego, 

c) Kategoria III – na najbardziej pomysłową/ najciekawszą wideo-prezentację powiązaną 

z tematyką konkursu „Słodki mazurek”.  

 



3 
 

2. Przedmiotem Konkursu jest przesłanie do Organizatora: 

a) w kategorii I, czyli na największego mazurka wielkanocnego – trzech różnych zdjęć 

mazurka przygotowanego i upieczonego przez Uczestnika: 

- pierwsze zdjęcie: widoczny mazurek umieszczony na stole oraz miarka (linijka lub inna sztywna 

miara) w taki sposób, aby Organizator mógł rzetelnie ocenić wymiary wypieku,   

- drugie zdjęcie: mazurek widoczny z boku, 

- trzecie zdjęcie: widoczny ukrojony kawałek mazurka.  

b) w kategorii II, czyli na najładniejszą dekorację mazurka wielkanocnego – trzech 

dowolnych zdjęć udekorowanego wypieku,  

c) w kategorii III, czyli na najbardziej pomysłową wideo-prezentację o tematyce konkursu 

– filmu wideo (od jednej do trzech minut, format mp4), w którym Uczestnik przedstawia 

w dowolny sposób tematykę konkursu „Słodki mazurek” (w prezentacji może znaleźć 

się tajemny przepis na mazurka, historia regionalnych mazurków, legendy związane z 

wypiekanymi mazurkami, ale także nagranie z wykonywania słodkich mazurków przez 

KGW).  

3. Uczestnik wysyłając Zadanie Konkursowe określa w Formularzu zgłoszeniowym (będącym 

załącznikiem numer 2 do Regulaminu), w której z trzech kategorii konkursowych bierze udział. 

Organizator umożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w jednej, dwóch lub trzech kategoriach 

konkursowych jednocześnie, zgodnie z wypełnionym przez Uczestnika Formularzem.   

4. Zdjęcia i/lub wideo-prezentację wraz z Formularzem zgłoszeniowym, zgodą na udział w 

Konkursie i przetwarzanie danych osobowych, zgodą na wykorzystanie wizerunku, zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych w celu promowania działalności Fundacji, klauzulą 

informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych – stanowiącymi Załączniki 2-6 

Regulaminu, należy przesłać na adres e-mail Organizatora: konkurs@pomaganie-

krzepi.pl w terminie podanym w §2 pkt. 2 Regulaminu.  

§5 PUBLIKACJA DANYCH I WIZERUNKU LAUREATÓW 

1. Reprezentant zgłaszając udział Koła Gospodyń Wiejskich w Konkursie wyraża zgodę na 

opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz nazwy i miejsca działalności Koła Gospodyń 

Wiejskich na liście przedstawiającej Zwycięzców Konkursu, która ukaże się na stronie 

internetowej Organizatora oraz na profilu Facebook Organizatora.  

2. Ponadto Reprezentant wyraża zgodę na publikowanie przez Organizatora Pracy Konkursowej 

na stronie internetowej Organizatora, na profilu Facebook Organizatora oraz w innych środkach 

przekazu mających na celu promocję Organizatora oraz działalności Kół Gospodyń Wiejskich. 

3. Każda osoba zaangażowana w tworzenie Zadania Konkursowego i/lub której wizerunek 

widnieje na materiałach przesłanych do Organizatora w ramach Zadania Konkursowego wyraża 

mailto:konkurs@pomaganie-krzepi.pl
mailto:konkurs@pomaganie-krzepi.pl
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zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz swojego wizerunku na stronie 

internetowej Organizatora, na profilu Facebook Organizatora oraz w innych środkach przekazu 

mających na celu promocję Organizatora oraz działalności Kół Gospodyń Wiejskich 

§6 NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW 

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje Kapitułę 

konkursową (zwana dalej „Kapitułą”) oraz wyznacza jej skład.  

2. Po otrzymaniu Zadań Konkursowych, Kapituła dokona ich oceny i przyzna po trzy nagrody w 

każdej kategorii.  

3. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

4. Każdy członek Kapituły dysponuje arkuszem oceny pracy konkursowej, na którym przyznaje 

punkty za poszczególne elementy Zadania Konkursowego podlegające ocenie. Punkty te 

sumują się. Przewodniczący Kapituły liczy punkty i tworzy listę Zwycięzców poczynając od 

Uczestników z największą liczbą punktów. W sytuacji takiej samej liczby punktów głos 

rozstrzygający ma Przewodniczący Kapituły.  

5. Każdy z Uczestników po ogłoszeniu wyników Konkursu będzie mógł zgłosić się do 

Organizatora o udostępnienie informacji o zdobytej przez Uczestnika punktacji.  

6. Lista Zwycięzców, którzy zdobyli miejsca od 1-3 w każdej kategorii jest jawna i zostanie 

opublikowana na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Facebook Organizatora.   

7. W ramach Konkursu za miejsce od 1-3 w każdej kategorii przyznana zostanie nagroda 

rzeczowa ufundowana przez Organizatora na rzecz zwycięskiego Koła Gospodyń Wiejskich.  

a) Nagroda za zajęcie I miejsca o wartości do/około 2.000 zł (dwa tysiące złotych) - mały 

sprzęt AGD + produkty Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 

b) Nagroda za zajęcie II miejsca o wartości do/około 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) - mały 

sprzęt AGD + produkty Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 

c) Nagroda za zajęcie III miejsca o wartości do/około 700 zł (siedemset złotych) - mały 

sprzęt AGD + produkty Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania wszystkich nagród, wskazanych w pkt. 7 w 

przypadku, gdy liczba prawidłowo zgłoszonych Zadań Konkursowych spełniających warunki 

określone w Regulaminie będzie mniejsza lub nie uda się wyłonić Zwycięzcy z powodów 

niezależnych od Organizatora.  

9. Zwycięzcy w Konkursie nie mogą żądać zastąpienia przyznanej Nagrody nagrodą innego 

rodzaju.  

10. Zwycięzcom nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby 

trzecie.  
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11. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie również przesłana Zwycięzcom na adres e-mail, 

z którego wysłane zostało Zadanie Konkursowe oraz przekazana w formie telefonicznej na 

numer telefonu wskazany w zgłoszeniu.  

12. Dowodem wydania nagrody będzie potwierdzenie jej odbioru.  

13. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom na koszt Organizatora.  

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Zwycięzcom nagrody, jeśli brak 

możliwości przekazania nagrody wyniknie wyłącznie z niewypełnienia przez Zwycięzcę 

warunków wymaganych do przyznania nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub 

niezgodnych z Regulaminem. W takiej sytuacji nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela 

gwarancji jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać́ do jej producenta 

lub sprzedawcy. Organizator przekazie Zwycięzcy dokumenty, umożliwiające dochodzenie 

roszczeń ́ z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, jakości od sprzedawcy lub producenta 

nagrody.  

16. Zwycięzcy Konkursu są zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od nagrody, gdyż 

jednostkowa wartość nagród nie przekracza 2.000,00 zł – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2020 

poz. 1426 ze zm.).  

§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator. Dane do kontaktu do Organizatora: Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 

„Pomaganie krzepi”, ul. Kraszewskiego 40, 87-100, Toruń, email: fundacja@pomaganie-

krzepi.pl. 

2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje 

operacje przetwarzania danych osobowych. Z IOD można skontaktować się we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem iod@pomaganie-

krzepi.pl.  

3. Dane osobowe Uczestników oraz wizerunek osób widniejących w Zadaniu Konkursowym, będą 

przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, w tym 

do komunikowania się z Uczestnikami, Zwycięzcami w Konkursie, opublikowania listy 

zawierającej dane Zwycięzców oraz w celu przesyłania informacji związanych z promowaniem 

działalności Organizatora. W przypadku złożenia reklamacji w jakiejkolwiek sprawie 

dotyczącej Konkursu dane osobowe będą przetwarzane także w celu jej rozpatrzenia oraz 

udzielenia odpowiedzi.  

mailto:fundacja@pomaganie-krzepi.pl
mailto:fundacja@pomaganie-krzepi.pl
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4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

– zgoda Uczestnika na udział w Konkursie, na publikację danych osobowych i wizerunku oraz 

gromadzenie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika do stworzenia wewnętrznej 

bazy, a także art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a ponadto promocji w mediach i mediach 

społecznościowych, zarówno Organizatora jak i działalności Kół Gospodyń Wiejskich. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i 

przyznania nagród Zwycięzcom. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: osoby upoważnione przez Administratora, w tym 

pracownicy Fundacji KSC S.A. „Pomaganie krzepi”, Kapituła Konkursu wybrana przez 

Administratora (dotyczy wyłącznie kompletnych zgłoszeń), pracownicy organów państwowych 

sprawujących nadzór nad działalnością Fundacji KSC. S.A. „Pomaganie krzepi”. Ponadto, w 

przypadku zwycięstwa w Konkursie materiału filmowego i/lub zdjęcia dane osobowe 

Uczestników mogą zostać udostępnione m.in. podmiotom, którym zostaną przekazane 

publikacje zawierające nagrania konkursowe/zdjęcia, podmiotom korzystającym z materiałów 

informacyjnych i promocyjnych Fundacji KSC S.A. „Pomaganie krzepi”, użytkownikom strony 

internetowej Organizatora oraz profilu Organizatora w mediach społecznościowych. 

7. W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Google i Facebook, dane mogą być 

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia 

prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone 

przez Komisję Europejską.  

8. Dane osobowe wszystkich Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Dane osobowe wszystkich Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz 

okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres 

dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 

10. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 

11. Dane osobowe Reprezentantów Koła Gospodyń Wiejskich, którzy wyrazili zgodę na 

przetwarzanie ich danych osobowych w celu przesyłania informacji związanych z 

promowaniem działalności Organizatora będę przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 

12. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą tj. dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  
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13. W celu wykonania swoich praw Uczestnik powinien skierować żądania pod adres e-mail: 

iod@pomaganie-krzepi.pl lub poprzez wysłanie żądania na adres: Fundacja KSC S.A. 

„Pomaganie krzepi”, ul. Kraszewskiego 40, 87-100, Toruń.  

§8   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).  

2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.  

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora pod adresem: www.pomaganie-

krzepi.pl, profilu Facebook Organizatora: www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi oraz 

w siedzibie Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i 

zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, 

w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują 

anulowania zgłoszeń przyjętych przed tymi zmianami.  

5. Organizator, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zastrzega sobie prawo do zmiany 

terminu Konkursu, jego przerwania, zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn. 

6. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.  

7. Organizator przechowuje dokumentację Konkursu  w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo 

w okresie zgodnym z §7 pkt 9-11 Regulaminu.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn 

od niego niezależnych.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia/Zadania Konkursowe utracone, 

uszkodzone, niewłaściwie zaadresowane lub złożone po upływie określonego terminu.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie w Formularzu nieprawdziwych lub 

niepełnych danych przez Uczestników Konkursu.  

11. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki: 

a) Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – Staropolski przepis na mazurka, 

b) Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu – Formularz zgłoszeniowy, 

c) Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu – Zgoda na udział w Konkursie i publikację 

danych osobowych, 

d) Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu – Zgoda na wykorzystanie wizerunku w 

Konkursie, 

e) Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w 

celu promowania działalności Fundacji, 

mailto:iod@pomaganie-krzepi.pl
http://www.pomaganie-krzepi.pl/
http://www.pomaganie-krzepi.pl/
http://www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi
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f) Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu - Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania 

danych osobowych.  

ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO REGULAMINU KONKURSU „SŁODKI MAZUREK” 

 

 

STAROPOLSKI PRZEPIS NA MAZURKA 

 

Źródło: Staropolskie przepisy kulinarne. Receptury rozproszone z XVI-XVIII [w:] Źródła 

rękopiśmienne, wyd. J. Dumanowski (red.), D. Dias-Lewandowska, M. Sikorska, Monumenta Poloniae 

Culinaria, t. VII, Warszawa 2017. 

 

 

Mazurki [druga poł. XVIII w.] 

 

Mąki garniec jeden, jaj 40 (samych żółtków), masła sklarowanego pół kwarty, drożdży kwaterkę, cukru 

funt cały, cenamonu, anyżku, soli dla smaku. Takiem zaś sposobem ciasto robić się powinno: wsyp mąkę 

na niecki, wlej w nią mleko dobrze ciepłe, żółtka ubite, drożdże, masło, bij to wszystko, póki od rąk 

odstawać nie będzie, wsyp cukier, ubij pianę z tychże pozostałych białków, włóż razem i ubij dobrze, daj 

czas, aby wyrosło, a gdy wyrośnie, wyłóż na stolnicę, wyrób rękami i dopiero na papiery (grubości jak 

tylko można najmniej, aby miały wielkość arkusza papieru). Miej masę z migdałów gorzkich i słodkich, 

cykatę siekaną, waniliją tłuczoną, to wszystko razem zmieszawszy, smaruj mazurki na grubość, jak się 

podoba (bo tym nigdy nie przesadzi). Cytrynowej skóreczki usiekanej w to razem włóż, podziubaj nożem, 

aby się nie wzdęło i w piec jak najmniej palony wsadzaj, a gdy z pieca wyjdą, cukruj, wysypuj maczkiem 

podług własnego gustu i konfiturami wysadzaj.  

 

Lukier robi się tym sposobem: weź cukru przez muślin przesianego, białków kilka, ubij to dobrze, cytryny 

wciśnij, wysadziwszy ciasto, gdy troszkę ostygnie, smaruj i trzymaj jeszcze trochę w piecu, tylko wolnem. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

DO REGULAMINU KONKURSU „SŁODKI MAZUREK” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY1 

 

Nazwa Koła Gospodyń Wiejskich (KGW)  

Dane osobowe Reprezentanta KGW (imię, 

nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) 

 

Członkowie KGW zaangażowani w tworzenie 

Zadania konkursowego (imię i nazwisko) 

 

Adres korespondencyjny KGW  

Adres e-mail KGW   

Numer telefonu KGW  

Kategorie konkursu, w której KGW przesyła 

Zadanie Konkursowe (można zaznaczyć „X” 

jedną, dwie lub trzy kategorie) 

 na największy mazurek wielkanocny ze 

staropolskiego przepisu  

 na najładniejszą dekorację mazurka 

wielkanocnego  

 na najbardziej pomysłową wideo-

prezentację w tematyce Konkursu  

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki 

 

............................................                     ....................................... 

Miejscowość i data                                      Podpis 

                                                      
1 Wypełnia Reprezentant Koła Gospodyń Wiejskich biorącego udział w Konkursie wielkanocnym 

„Słodki mazurek” 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

DOTYCZĄCEGO KONKURSU „SŁODKI MAZUREK” 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 2 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Słodki mazurek” organizowanym przez 

Fundację Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. 

Kraszewskiego 40, w tym na publikacje moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w 

związku z publikacją wyników Konkursu. 

 

 

 

 

          .........................................          ........................................................... 

Miejscowość i data                                  Podpis 

                                                      
2 Wypełnia każda osoba, której dane osobowe widnieją w Formularzu Zgłoszeniowym. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

DOTYCZĄCEGO KONKURSU „SŁODKI MAZUREK” 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU W KONKURSIE 3 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym w postaci filmu, 

fotografii, przez Fundację Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” z siedzibą w Toruniu 

(87-100), ul. Kraszewskiego 40, na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Słodki 

mazurek”, w tym na rozpowszechnienie fotorelacji z wręczenia nagrody przez przedstawiciela Fundacji 

oraz w przypadku, gdy fotografia zawiera mój wizerunek, na wykorzystanie fotografii przez 

Organizatora Konkursu w celach promocji działań Fundacji na rzecz rozwoju i unowocześniania 

rolnictwa oraz obszarów wiejskich.  

Dla organizacji i przeprowadzenia konkursu „Słodki mazurek” oraz wykorzystania nagrań przez 

Organizatora Konkursu w celach spopularyzowania działalności Kół Gospodyń Wiejskich i wsparcia 

otrzymywanego przez nie z budżetu państwa, mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych 

osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem.  

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie 

(w tym na stronie internetowej Organizatora www.pomaganie-krzepi.pl oraz na profilu Facebook 

Organizatora www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi) oraz zamieszczenie w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych Fundacji KSC S.A. „Pomaganie krzepi”, podczas publicznych 

prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych 

przez Fundację, dotyczących realizacji przez Fundację zadań określonych przepisami prawa. Mój 

wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób 

moich dóbr osobistych. 

  

 

 

 

          ....................................          ..................................................................... 

               Miejscowość i data                                Podpis 

                                                      
3 Wypełnia każda osoba, której wizerunek widnieje na zdjęciach lub wideo-prezentacji przesłanych w 

ramach Zadania Konkursowego. 

http://www.pomaganie-krzepi.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

DOTYCZĄCEGO KONKURSU „SŁODKI MAZUREK” 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU PROMOWANIA 

DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI4 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i 

nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail przez Fundację KSC S.A. „Pomaganie krzepi” z siedzibą w 

Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40 w celu przesyłania informacji w związku z promowaniem 

działalności Fundacji. 

 

 

 

 

..........................................          ...........................................................   

Miejscowość i data                                 Podpis 

                                                      
4 Wypełnia Reprezentant Koła Gospodyń Wiejskich 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

DOTYCZĄCEGO KONKURSU „SŁODKI MAZUREK” 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH5 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (zwanego dalej RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”), jest Fundacja KSC S.A. „Pomaganie krzepi” z 

siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40. 

2. Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: fundacja@pomaganie-

krzepi.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Fundacja KSC S.A. „Pomaganie krzepi” z siedzibą w Toruniu (87-100), 

ul. Kraszewskiego 40. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się w sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 

iod@pomaganie-krzepi.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 2 powyżej. 

4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przetwarzane w następujących celach: 

 realizacja Konkursu „Słodki mazurek” organizowanego przez Fundację KSC S.A. „Pomaganie krzepi” 

ukierunkowanego na spopularyzowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich, w tym udostępnienia informacji o 

wynikach Konkursu oraz materiału filmowego Koła Gospodyń Wiejskich na stronie internetowej Organizatora: 

www.pomaganie-krzepi.pl oraz na profilu Facebook Organizatora: www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

 wykorzystania nagrań i przygotowania publikacji i innych materiałów informacyjnych i promocyjnych Fundacji KSC 

S.A. „Pomaganie krzepi”, publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze 

niekomercyjnym organizowanych przez Fundację, dotyczących realizacji przez Fundację zadań określonych 

przepisami prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora; 

 rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ROOD – prawnie uzasadniony 

interes administratora; 

 wysyłanie informacji w związku z promowaniem działalności Fundacji KSC S.A. „Pomaganie krzepi” – na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. 

 

5. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:  

 imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu Reprezentanta Koła Gospodyń Wiejskich, 

 imię i nazwisko osób zaangażowanych w tworzenie Zadania konkursowego 

 imię i nazwisko osób widniejących na materiałach multimedialnych, 

 nazwę i miejsce działalności Koła Gospodyń Wiejskich, 

 adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu Koła Gospodyń Wiejskich. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: osoby upoważnione przez Administratora w tym pracownicy 

Fundacji KSC S.A. „Pomaganie krzepi”, Kapituła Konkursu wybrana przez Administratora (dotyczy wyłącznie 

kompletnych zgłoszeń), pracownicy organów państwowych sprawujących nadzór nad działalnością Fundacji KSC. S.A. 

„Pomaganie krzepi”. Ponadto, w przypadku zwycięstwa w Konkursie materiału filmowego i/lub zdjęcia z Pani/Pana 

udziałem, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione m.in. podmiotom, którym zostaną przekazane publikacje 

zawierające nagrania konkursowe/zdjęcia, podmiotom korzystającym z materiałów informacyjnych i promocyjnych 

Fundacji KSC S.A. „Pomaganie krzepi”, użytkownikom strony internetowej Organizatora oraz profilu Organizatora w 

mediach społecznościowych. 

7. W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Google i Facebook, dane mogą być przekazywane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony 

danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 4, w 

szczególności: 

 dane osobowe wszystkich Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia 

roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania 

rozliczeń publicznoprawnych; 

 dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody; 

 dane osobowe Reprezentantów Koła Gospodyń Wiejskich, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych w celu przesyłania informacji związanych z promowaniem działalności Fundacji KSC S.A. „Pomaganie 

krzepi” będę przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 

9. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują następujące prawa: 

prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

                                                      
5 Wypełnia każda osoba, której dane osobowe widnieją w Formularzu Zgłoszeniowym. 

mailto:fundacja@pomaganie-krzepi.p
mailto:fundacja@pomaganie-krzepi.p
http://www.pomaganie-krzepi.pl/
http://www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi
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11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych 

osobowych. 

 

 

 

..........................................                 ............................................................. 

Miejscowość i data                                                 Podpis 


