
 

 

Regulamin Konkursu dla Szkół 

„Jeszcze bardziej Dziel się Uśmiechem!” 

 

I. SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE 

 „Jeszcze bardziej Dziel się Uśmiechem!”/Konkurs – postępowanie zawierające element rywalizacji, 

prowadzone przez Organizatora, w celu edukowania dzieci w wieku szkolnym na temat prawidłowych 

zasad higieny jamy ustnej, przy wykorzystaniu materiałów dostępnych w ramach programu „Dziel się 

Uśmiechem”, w ramach którego wyłonieni zostaną Laureaci oraz przyznane nagrody. 

Laureaci – szkoły/świetlice środowiskowe prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż, które zwyciężyły 

w Konkursie i zdobyły nagrody przeznaczone przez Fundatora Nagród 

Uczestnik Konkursu – szkoła podstawowa lub świetlica środowiskowa prowadzona przez Polski 

Czerwony Krzyż przystępująca do konkursu, która wśród dzieci z klas I-VI realizuje program „Dziel się 

Uśmiechem” w roku szkolnym 2019/2020. 

Opiekun Pracy - pedagog/nauczyciel wyznaczony przez szkołę/świetlicę środowiskową prowadzoną 

przez Polski Czerwony Krzyż sprawujący z opiekę nad pracą przystępującą do konkursu.   

Jury – grupa specjalistów powołanych do rozstrzygnięcia Konkursu, wyłoniona przez Organizatora 

Koordynator – osoba reprezentująca Polski Czerwony Krzyż, będąca koordynatorem regionalnym 

programu „Dziel się Uśmiechem” udzielająca informacji o konkursie w szkołach i świetlicach 

środowiskowych prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż, w których realizowany jest program 

„Dziel się Uśmiechem”.     

Praca Konkursowa – rezultat wykonania zadania konkursowego, w sposób określony w Regulaminie, 

składający się z jednej części: przygotowania pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką będącej 

propozycją plakatu programu edukacyjnego „Dziel się Uśmiechem”.  

Regulamin – dokument sporządzony przez Organizatora, regulujący zasady Konkursu. 

Organizator – Organizatorem Konkursu jest firma Grayling Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

przy Al. Jerozolimskie 96, kod pocztowy 00–807, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000266121, numer identyfikacji podatkowej NIP 

701-003-89-18, numer REGON 140683513, kapitał zakładowy 50 000 PLN, przeprowadzająca 

czynności z zakresu organizacji konkursu „Jeszcze bardziej Dziel się Uśmiechem!”.   

Fundator Nagród – firma Mars Polska Sp. z o.o. Kożuszki-Parcel 42, 96-500 Sochaczew. Kapitał 

zakładowy: 241.312.100,00 zł, KRS: 0000313462, NIP: 782-24-41-254, REGON: 141492057 Sąd 

Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

będąca pomysłodawcą oraz zleceniodawcą przeprowadzenia Konkursu, finansująca Nagrody 

przekazywane w Konkursie.  

 

 



 

 

II. ZAGADNIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora w ramach programu „Dziel Się Uśmiechem”.  

2. Konkurs trwa od 1 września 2019 r do 31 stycznia 2020 r. 

3. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Celem Konkursu jest edukowanie uczniów klas I-VI na temat podstawowych zasad higieny jamy 

ustnej, promocja bezcukrowej gumy do żucia, jako elementu 4 kroków dla zdrowych i czystych 

zębów oraz edukacja na temat zdrowego trybu życia.  

5. W Konkursie mogą brać udział jedynie szkoły lub świetlice środowiskowe prowadzone przez 

Polski Czerwony Krzyż, które w roku szkolnym 2019/2020 realizują program „Dziel się 

Uśmiechem” wśród dzieci z klas I-VI. Jedna szkoła/świetlica środowiskowa może zgłosić tylko 

jedną Pracę Konkursową przygotowaną przez klasę/grupę lub będącą wynikiem współpracy kilku 

klas/grup. 

6. Zgłoszenie do Konkursu oraz uczestnictwo w nim są całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Szkoła/ 

świetlica środowiskowa może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, bez obowiązku 

podawania przyczyn. Skutkiem rezygnacji jest to, że szkoła/świetlica środowiskowa nie bierze 

udziału w dalszej części Konkursu. 

7. Rezygnację należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dsu@grayling.com    

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:  

a. przeprowadzenie przez szkołę/ świetlicę środowiskową lekcji w ramach programu „Dziel 

Się Uśmiechem” w roku szkolnym 2019/2020  

b. wykonanie Pracy Konkursowej polegającej na: przygotowaniu pracy plastycznej 

wykonanej dowolną techniką będącej propozycją plakatu programu edukacyjnego „Dziel 

się Uśmiechem”.   

c. Uzupełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej 

www.mojorbit.pl/dziel-sie-usmiechem oraz przesłanie go drogą elektroniczną wraz ze 

zdjęciem Pracy Konkursowej na adres dsu@grayling.com w terminie od 1 września  2019 

do 31 stycznia 2020 r.  

2. Zgłoszenia przekazane Organizatorowi w innym niż wskazany w Regulaminie terminie lub 

przesyłane w innej formie nie będą brane pod uwagę. 

a. Praca Konkursowa powinna być przygotowana w formie zdjęcia prezentującego pracę 

plastyczną wykonaną dowolną techniką będącą propozycją plakatu programu 

edukacyjnego „Dziel się Uśmiechem”.   

3. Zdjęcie powinno być przesłane w formacie *png, *jpg, *jpeg lub*gif o rozmiarze do 1,5 MB i 

rozdzielczości: 800x600 albo 1200x800 pikseli. 
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4. Zdjęcie nie powinno zawierać jakichkolwiek znaków wodnych lub napisów i elementów 

graficznych nałożonych na nie. 

5. Przystąpienie szkoły/ świetlicy środowiskowej do udziału w Konkursie jest zależne od 

zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie 

www.mojorbit.pl/dziel-sie-usmiechem  Przed przesłaniem Formularza Konkursowego 

dostępnego na stronie www.mojorbit.pl/dziel-sie-usmiechem  Opiekun Pracy, upoważniony przez 

dyrektora szkoły/ świetlicy środowiskowej, ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu 

oraz zaakceptowania jego treści.  

6. Praca Konkursowa nie może naruszać praw autorskich, dóbr osobistych oraz innych dóbr prawnie 

chronionych osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować 

zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego 

wychowania i kultury osobistej, ani pokazywać w negatywnym świetle marki Orbit oraz 

jakiejkolwiek innej marki należącej do Fundatora Nagród. 

7. Jedna szkoła/ świetlica środowiskowa może przygotować i zgłosić jedną Pracę Konkursową. 

8. Opiekun Pracy dokonujący zgłoszenia otrzyma potwierdzenie zgłoszenia do udziału w Konkursie 

drogą elektroniczną od Organizatora. 

9. Praca Konkursowa, która została zgłoszona do udziału w Konkursie, nie może być wykorzystana 

z tytułu uczestnictwa w innym programie, projekcie lub konkursie (konkursach) zarówno w czasie 

realizacji Konkursu, jak i 2 lata po jego zakończeniu. 

10. Przesyłając Pracę Konkursową do Konkursu, Opiekun: 

a. działając w imieniu szkoły/ świetlicy środowiskowej na podstawie upoważnienia jej 

dyrektora, oświadcza, że: 

a.i. nie istnieją przeszkody faktyczne i prawne, w tym w szczególności wynikające 

z wewnętrznych regulacji obowiązujących szkołę/świetlicę środowiskową 

prowadzoną przez PCK, do tego by Uczestnik Konkursu w przypadku wygranej w 

Konkursie, odebrał nagrodę, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do odebrania 

nagród bez konieczności uzyskiwania odrębnych zgód jakichkolwiek podmiotów i 

organów państwowych lub samorządowych; 

a.ii. szkoła/ świetlica środowiskowa wyraża zgodę na udział w Konkursie, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu oraz na posługiwanie się nazwą szkoły/ świetlicy 

środowiskowej na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz w informacjach na 

temat Konkursu; 

b. oświadcza w imieniu własnym, że: 

b.i.  Jest autorem Pracy Konkursowej realizowanej w ramach Konkursu będącego 

częścią programu „Dziel Się Uśmiechem”; 

b.ii. Wyraża zgodę na publikację wykonanej przez Uczestnika Konkursu pracy, 

w kanałach społecznościowych oraz na stronie http://mojorbit.pl/dziel-sie-

usmiechem 

http://www.mojorbit.pl/dziel-sie-usmiechem
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b.iii. Przesłana Praca Konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich, 

a w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr 

osobistych i innych praw i dóbr prawnie chronionych; 

c. oświadcza, że: 

c.i. Udostępnił opiekunom prawnym uczniów przygotowujących Pracę Konkursową 

Regulamin Konkursu oraz uzyskał zgodę na wzięcie przez uczniów udziału 

w Konkursie, na zasadach określonych w Regulaminie; 

c.ii. Opiekunowie prawni każdego z twórców lub współtwórców Pracy Konkursowej, 

wyrazili w imieniu swoich podopiecznych zgodę na nieodpłatne korzystanie 

z Pracy Konkursowej na potrzeby Konkursu, tj. do zgłoszenia Pracy Konkursowej, 

wyłonienia Laureatów w Konkursie oraz na rozpowszechnianie Pracy 

Konkursowej w kanałach społecznościowych Organizatora Konkursu, 

ze wskazaniem nazwy Uczestnika Konkursu, z pominięciem nazwiska 

podopiecznego, jako autora/ współautora oraz w celu rozstrzygnięcia Konkursu 

i w celach archiwalnych 

c.iii. oświadcza, działając w imieniu własnym, a także w imieniu twórców lub 

współtwórców Pracy Konkursowej, w oparciu o upoważnienie i zgody, o których 

mowa w pkt 3) powyżej uzyskane od ich opiekunów prawnych, że z chwilą 

przesłania Pracy Konkursowej do Konkursu zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu, udziela Fundatorowi Nagród niewyłącznej licencji do korzystania z 

Pracy Konkursowej lub jej elementów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 

r., poz. 1191, z późn. zm.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na 

następujących polach eksploatacji: 

c.iii.1. utrwalenie i zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wytworzenie 

dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką 

drukarską, reprograficzną, techniką cyfrową, na nośnikach CD, DVD, 

wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, 

digitalizacja, 

c.iii.2. wprowadzenie w sieci multimedialnej (w tym Internet) w celu 

rozstrzygnięcia Konkursu, w celach archiwalnych, w celach 

komunikacyjnych i promocyjnych programu „Dziel się Uśmiechem”, 

rozpowszechniania i udostępniania w sieci Internet na dowolnej stronie 

www,  

c.iii.3. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Pracy Konkursowej 

dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów, w tym materiałów 

reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów 

reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami 

opisanymi w lit. a) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, 

użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 



 

 

 

IV. PRZEPROWADZENIE KONKURSU 

1. Konkurs jest jednoetapowy.  

2. Jury ocenia Prace Konkursowe i zgodnie z kryteriami wskazanymi poniżej, przyzna Pracom 

Konkursowym punkty według następujących zasad: 

a. Walory artystyczne pracy  

b. Kreatywne przedstawienie tematyki programu „Dziel się Uśmiechem”  

c. Wartość procentowa klas 1-6 w Szkole, w której przeprowadzono zajęcia edukacyjne 

„Dziel się Uśmiechem” w roku szkolnym 2019/2020 

a. W przypadku świetlic środowiskowych prowadzonych przez PCK: Wartość 

procentowa dzieci w świetlicy środowiskowej, wśród których przeprowadzono 

zajęcia edukacyjne „Dziel się Uśmiechem” w roku szkolnym 2019/2020 

3. Na podstawie przyznanych punktów Jury dokona wyboru jednej zwycięskiej Pracy Konkursowej 

oraz 2 prac, które otrzymają nagrody dodatkowe (Wyróżnienia), spośród wszystkich zgłoszonych 

do Konkursu Prac Konkursowych 

4. Informacja o uzyskaniu Nagrody zostanie podana szkole/świetlicy środowiskowej prowadzonej 

przez Polski Czerwony Krzyż, w wiadomości prywatnej, telefonicznie i drogą e-mailową (na adres 

e-mail szkoły/świetlicy środowiskowej i Opiekuna Pracy). 

5. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni do dnia 29 lutego 2020 r. na Stronie internetowej 

http://mojorbit.pl/dziel-sie-usmiechem, poprzez wskazanie zwycięskich Klas (bez podania danych 

osobowych uczniów Klas). Opiekun Pracy zostanie powiadomiony o wynikach Konkursu 

telefonicznie i drogą e-mailową (na adres e-mail szkoły/świetlicy środowiskowej i Opiekuna oraz 

numer telefonu podany przez Opiekuna w Formularzu rejestracyjnym). 

6. Nagrody zostaną przekazane w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Nagrody 

zostaną przekazane drogą pocztową na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym wysłanym 

przez szkołę/świetlicę środowiskową lub na adres wskazany przez Laureata. 

 

V. NAGRODY KONKURSOWE 

1. W Konkursie zostaną przyznane 4 zestawy, ufundowanych przez Fundatora, Nagród:  

a. Nagroda główna- I miejsce (1 nagroda): system do wykonywania elektronicznych testów 

o wartości 6 096,75 PLN netto (link); zestaw bezcukrowych gum Orbit  

Opis nagrody: 

• Możliwość szybkiego sprawdzenia poziomu opanowania materiału - interaktywny test 

zdobytej wiedzy 

• Błyskawiczna i obiektywna ocena rezultatów nauczania 

• Możliwość przeprowadzenia ankiet, badanie opinii publicznej 

http://mojorbit.pl/dziel-sie-usmiechem
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• Szybkie obliczanie głosów podczas posiedzeń rad samorządowych (głosowania jawne lub 

tajne) 

• Interaktywne zabawy, teleturnieje, quizy,  itp. 

• Oszczędność pracy nauczyciela 

• Oszczędność czasu na lekcji - natychmiastowa wyniki sprawdzianów 

• Oszczędność papieru - wystarczy wyświetlić pytania na tablicy  

System testowy składa się z:  

• Pilota dla prowadzącego, który jest wykorzystywany do sterowania testem. 

• Pilotów rozdawanych słuchaczom (24, 32 lub dowolnie skonfigurowana ilość), które służą do 

udzielania odpowiedzi na zadawane w teście pytania. 

• Modułu USB podłączanego do komputera. 

• Dodatkowej aplikacji.  

 

Inne możliwości i zalety QClick QRF500:  

• Bardzo szybko przekazana informacja zwrotna automatyczne logowanie  

• Różne możliwości udzielania odpowiedzi, np: wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz 

• Podświetlany ekran LCD umożliwia wyświetlanie odpowiedzi w 4 wierszach, przy 

wykorzystaniu 20 znaków 

• Pełna alfanumeryczna klawiatura, umożliwiająca udzielanie odpowiedzi o charakterze 

tekstowym i liczbowym 

• Możliwość importu i eksportu danych do programu MS Excel 

• Współpraca z programem ms PowerPoint (niezbędny do działania) 

• Prowadzenie testów ograniczonych w czasie 

• Dowolność opcji umożliwiająca tworzenie własnych testów, bez względu na temat i rodzaj 

prowadzonych zajęć 

• Wbudowana myszka pozwala na swobodny ruch prowadzącego po sali i interakcję z 

uczestnikami zajęć 

• 3-letnia gwarancja (z możliwością bezpłatnego przedłużenia do 5 lat) realizowana przez 

autoryzowany serwis. 

 

 



 

 

 

b. 3 wyróżnienia: przystawka mobilna Esprit, która zmienia zwykłą, białą tablicę 

magnetyczną w tablicę interaktywną – 1350 PLN netto  (link); zestaw bezcukrowych gum 

Orbit 

Opis nagrody: 

Urządzenie esprit mobile to przystawka interaktywna, która działa w połączeniu z dowolnym 

projektorem oraz białą tablicą magnetyczną tworzą powierzchnię interaktywną. Dzięki swoich 

niewielkim rozmiarom można ją swobodnie przenosić i stosować wszędzie tam gdzie mamy dostęp 

do projektora i tablicy suchościeralnej. Można z powodzeniem nazywać to urządzenie mobilną tablicą 

interaktywną. Jej niewątpliwym atutem jest funkcjonalność i łatwość obsługi, a zastosowana 

technologia ultradźwięków oraz podczerwieni gwarantuje niespotykaną precyzję. Zawarte w zestawie 

pióro natychmiast po podłączeniu jest gotowe do pracy. Posiada też ono przyciski funkcyjne: oba 

klawisze myszy (prawy i lewy), a także  przesuwanie kursorem.  

W zestawie: Pióro cyfrowe, uchwyt mocujący, oprogramowanie ésprit na CD, kabel USB. 

2. Nagrody wskazane powyżej nie podlegają zamianie na inne oraz na ich ekwiwalent pieniężny. 

3. Do wartości nagrody głównej opisanej w ppkt a powyżej Organizator doliczy, a następnie przed 

wydaniem nagrody, potrąci i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego należny 

zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody głównej, zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. 

Dz. 2018r., poz. 1509). 

 

VI. ODBIÓR NAGRÓD 

1. Nagrody, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt a i b) zostaną przekazane Laureatom 

Konkursu, tj. szkołom/świetlicom środowiskowym w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników 

Konkursu. Nagrody zostaną przekazane drogą pocztową na adres wskazany w formularzu 

rejestracyjnym wysłanym przez szkołę/świetlicę środowiskową lub na adres wskazany przez 

Laureata.  

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg Konkursu. 

  

VIII. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PROWADZENIA KONKURSU 

 

1. Organizator, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, powołuje Komisję 

składającą się z dwóch osób. 

2. Komisja rozpatruje także reklamacje związane z przebiegiem Konkursu w terminie 14 dni od dnia 

jej otrzymania. 

https://sklepabcwyposazenia.pl/przystawka_interaktywna_esprit_mobile


 

 

 

3. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać w czasie trwania Konkursu oraz w 

terminie 30 dni od daty przekazania nagród, a w przypadku ich nieotrzymania – 30 dni od dnia, 

do którego miały być wysłane. 

4. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej - listem na adres Grayling Poland Sp. z o.o., 

Al. Jerozolimskie 96, 00–807 Warszawa lub mailem na adres dsu@grayling.com z tytułem maila: 

Reklamacja – Konkurs „Jeszcze bardziej Dziel się Uśmiechem”. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn. Za 

ważne przyczyny uznać należy zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby Organizatora, a ponadto 

zmiany techniczne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Strony internetowej Konkursu, 

konieczność dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę lub wejście w życie nowych 

bezwzględnie obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie środków bezpieczeństwa, 

bezwzględnie koniecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób małoletnich, a także w celu 

zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw 

nabytych przez Uczestników Konkursu. O każdej zmianie Organizator powiadamiać będzie 

niezwłocznie na Stronie internetowej Konkursu. Uczestnikom przysługuje z tego tytułu 

nieograniczone w czasie prawo rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie. 

 

6. Organizator informuje szkoły/świetlice środowiskowe o zmianach Regulaminu, o których mowa w 

ust. 5 powyżej, najpóźniej na 2 tygodnie przed jego zmianą, poprzez doręczenie zgłoszonym do 

Konkursu Uczestnikom informacji o zmianie, przynajmniej na 2 tygodnie przed zmianą, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, w taki sposób, że Opiekunowie Prac mają możliwość 

pobrania dokumentu informującego o zmianach, jego zapisania i odtwarzania w dowolnej chwili. 

Zmiany Regulaminu są wiążące dla Uczestników Konkursu, jeśli Opiekun działając w imieniu 

szkoły nie wypowiedział udziału w Konkursie w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia im zmian 

Regulaminu, poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu drogą elektroniczną na adres 

dsu@grayling.com. 

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ 

ELEKTRONICZNĄ 

 

1. W ramach przeprowadzania Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, 

przetwarzane mogą być dane osobowe osób fizycznych uczestniczących w Konkursie – 

Opiekunów nagrodzonych w Konkursie – na cele podatku VAT. 

2. W celu realizacji Konkursu zgodnie z Regulaminem, Organizator świadczy na rzecz szkół/świetlic 

środowiskowych i Opiekunów usługi drogą elektroniczną.   
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Załącznik do regulaminu konkursu szkół „Jeszcze Bardziej Dziel Się Uśmiechem” 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych biorących udział w Konkursie jest firma 

Grayling Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 96, kod pocztowy 

00–807, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000266121, numer identyfikacji podatkowej NIP 701-003-89-

18, numer REGON 140683513, kapitał zakładowy 50 000 PLN, przeprowadzająca czynności z 

zakresu organizacji konkursu „Jeszcze bardziej Dziel się Uśmiechem!” 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora zapraszamy 

do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres 

rodo@grayling.pl;lub pisemnie na adres Grayling Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00–

807 Warszawa.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wynikających z przepisów prawa 

podatkowego (ustawy o VAT), w zakresie dotyczącym przekazywania nagród zwycięzcom 

oraz wyróżnionym w konkursie dla szkół „Dziel Się Uśmiechem”; w wykonaniu obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 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); 

4. Dane osobowe są przekazywane: podmiotom będącym właścicielami serwerów, na których 

przechowywane są dane osobowe oraz fundatorowi nagród dla szkół „Dziel Się Uśmiechem” 

Mars Polska Sp. z o.o.  - a ponadto osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom 

jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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