
 

 

 

  

 

 

 

POWIATOWY KONKURS LITERACKI 

O TWÓRCZOŚCI TADEUSZA RÓŻEWICZA 

 

 

 

 

 

Sejm, przekonany o wyjątkowym znaczeniu dorobku Poety, oddając hołd jego artystycznym 
dokonaniom, przyjął uchwałę ws. ustanowienia roku 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza. 
Za uchwałą głosowało 452 posłów, 1 był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. 
 
W uchwale sejmowej przypomniano, że w 2021 roku będziemy obchodzić 100. rocznicę 
urodzin Tadeusza Różewicza - wybitnego polskiego poety, dramaturga, prozaika                               
i scenarzysty. 
 
Różewicz urodził się 9 października 1921 roku w Radomsku jako drugi syn Władysława                   
i Stefanii z Gelbardów. „Zmienił polską poezję, stworzył jej nową formę, co jest widoczne już 
w pierwszym tomie Niepokój z 1947 roku. Ambasador polszczymy. Poeta przełomu, głęboko 
związany z losem pokolenia wojennego. Po przeżyciu ludobójstwa, okrucieństwa wojny, 
Holocaustu, stworzył nowy język poezji. Mam dwadzieścia cztery lata/ ocalałem/ 
prowadzony na rzeź - pisał w wierszu Ocalony, poszukując nowego ładu etycznego. Wnikliwy 
obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. Nieobojętny, pełen czułości dla 
świata i empatii dla szarego człowieka - bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie 
definiował kryzys współczesnego świata jak i rozdarcie współczesnego człowieka. Wybitny 
dramaturg. Teatr Różewicza jest teatrem fragmentarycznym, realistycznym, teatrem 
absurdu" - wskazano w uchwale. 



Oceniono, że "filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma 
charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze 
długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską". „Wśród najważniejszych dzieł 
Artysty można wymienić tomy poezji: Niepokój, Czerwona rękawiczka, Zawsze fragment, 
Matka odchodzi, Nożyk profesora oraz dramaty: Kartoteka, Stara kobieta wysiaduje, Białe 
małżeństwo, Do piachu, Pułapka" - wymieniono. 
W uchwale zwrócono uwagę, że Różewicz „w sposób szczególny związany był z Krakowem, 
Gliwicami i Wrocławiem". "Odznaczony m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Armii Krajowej oraz Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, doktor 
honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Opolskiego. Laureat wielu nagród 
krajowych i zagranicznych" - napisano. 
Zmarł 24 kwietnia 2014 roku we Wrocławiu, spoczął na cmentarzu przy kościele 
ewangelickim Naszego Zbawiciela w Karpaczu. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o 
wyjątkowym znaczeniu dorobku poety, oddając hołd jego artystycznym dokonaniom, 
ustanawia rok 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza" - głosi uchwała Sejmu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REGULAMIN  
POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

O TWÓRCZOŚCI TADEUSZA RÓŻEWICZA 
 
Cele: 

 Popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Tadeusza Różewicza. 

 Świadome uczestnictwo w kulturze. 

 Popularyzacja twórczości Różewicza. 

 Aktywne uczestnictwo młodzieży w działaniach upamiętniających życie   i literacki 
dorobek Tadeusza Różewicza. 

 Uwrażliwienie młodzieży na potrzebę obcowania z kulturą wysoką. 

 Wskazanie młodzieży twórczości o  szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa 
narodowego. 

 Kształcenie umiejętności czytania literatury współczesnej, rozmawiania o niej, 
formułowania ocen i sądów, uzasadniania wyborów oraz tworzenia wypowiedzi 
pisemnych w różnych formach.  

 Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł, ich selekcji i 
przetwarzania.  

 Rozwijanie uczniowskich uzdolnień literackich. 

 Wyszukiwanie talentów. 

 Stworzenie interesującej kolekcji prac poświęconych  Różewiczowi. 
 
Organizator: 

 Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach  

 osoba do kontaktów: doradca metodyczny Małgorzata Majewska - Greń                               

tel. 605 89 40 67, e-mail: m.majewskagren@polkowice.edu.pl 

 
Adresat: 
uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu polkowickiego  
 
Czas trwania konkursu: 
Od 1 marca do 15 kwietnia 2021 r. 
 
Jury: 

 Małgorzata Majewska-Greń – przewodnicząca, 

 przedstawiciele szkół biorących udział w konkursie jako członkowie. 
 
Zasady uczestnictwa: 
 

1. Uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowują pracę pisemną na jeden spośród 
zaproponowanych tematów: 

1.1. Interpretacja poematu Tadeusza Różewicza Walentynki 
               Walentynki (poemat z końca XX wieku) - Tadeusz Różewicz | Nowy Napis 

 

https://nowynapis.eu/czytelnia/artykul/walentynki-poemat-z-konca-xx-wieku


1.2. Interpretacja porównawcza wierszy Tadeusza Różewicza Ocalony i Bez 
               Ocalony - Tadeusz Różewicz (poezja.org) 
               Bez - Tadeusz Różewicz (poezja.org) 
 

2. Prace konkursowe muszą być oryginalne. Splagiatowane w całości lub części nie będą 

oceniane. 

3. Praca powinna być napisana czcionką „12” i  zmieścić się na 2 – 3 stronach formatu 

A4. 

4. Uczeń może przygotować prace na oba tematy, a każda praca będzie oceniana 

oddzielnie.  

5. W celu zapewnienia bezstronności członków jury oraz możliwości opublikowania  

prace uczniów powinny być składane w dwóch wersjach: 

‒ „papierowej” podpisane tylko logo i numerem tematu, 

‒ elektronicznej - na płycie CD/DVD z wydrukowanymi i podpisanymi 

załącznikami nr 1 i 2 (w zaklejonej kopercie),  

6. Logo uczestnika może się składać z liter (małych i/lub wielkich) oraz z cyfr (arabskich 
i/lub rzymskich), inne znaki są niedopuszczalne. 
 

7. Prace - jedna lub kilka ze szkoły - powinny być włożone do koperty lub teczki 

papierowej z dopiskiem KONKURS LITERACKI O TADEUSZU RÓŻEWICZU wraz                        

z załącznikami nr 3 i złożone w terminie do dnia 15.04.2021 r. w sekretariacie 

Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach; ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice 

 
Wyłonienie laureatów konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2021 r. 
Informacje do szkół zostaną przesłane do 10 maja 2021 r. 
 
Nagrody dla uczestników:  
Laureaci konkursu podczas XVIII Gali Laureatów Konkursów Powiatowych otrzymają dyplomy 
i nagrody rzeczowe.  
 
Uwagi końcowe: 

1. Decyzje jury są ostateczne. 
2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.  
3. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatorów całość praw autorskich na wszelkich 

znanych polach eksploatacji, a w szczególności: zamieszczenie dzieła lub jego 
fotografii w materiałach reklamowych, wszelkiego rodzaju wydawnictwach i na 
stronach internetowych. Przeniesienie następuje w momencie przyjęcia dzieła i nie 
jest ograniczone czasowo i terytorialnie. 

4. Do regulaminu obowiązują załączniki: 
‒ załącznik nr 1- KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  

‒ załącznik nr 2- OŚWIADCZENIE Zgoda rodziców/opiekunów prawnych/lub pełnoletniego ucznia  

‒ załącznik nr 4- OŚWIADCZENIE dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych  

 
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: www.polkowice.edu.pl 
                                            

 
 

https://poezja.org/wz/R%C3%B3%C5%BCewicz_Tadeusz/1187/Ocalony
https://poezja.org/wz/R%C3%B3%C5%BCewicz_Tadeusz/1190/Bez
http://www.polkowice.edu.pl/


                                      

 

 

 

  

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

POWIATOWY KONKURS LITERACKI 

O TWÓRCZOŚCI TADEUSZA RÓŻEWICZA 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

1 Szkoła :  

  

2 Klasa :  

  

3 Imię i nazwisko Uczestnika*:  

Logo: 

 

4. Wybrany temat/tematy:  

 

 

 5 Telefon szkoły:  

 

5 Adres elektroniczny szkoły:  

 

6 Nazwisko i imię Nauczyciela prowadzącego:  

  

7 Kontakt z Nauczycielem **(telefon, e-mail):  

 

*obowiązuje zgoda rodziców /opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia (załacznik nr 2) 

**obowiązuje oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                            Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgoda rodziców /opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia na udział w organizowanym przez Powiatowy 

Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach konkursie pn.: 

POWIATOWY KONKURS LITERACKI 

O TWÓRCZOŚCI TADEUSZA RÓŻEWICZA 
 

 

........................................................................................................ ...................  
 (imię i nazwisko dziecka/ ucznia lub pełnoletniego ucznia) 
 

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

(Klasa, nazwa szkoły)  
 

...........................................................................................................................  
(dane rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) 

 
……………………………………………………………………………………………. 

 (kontakt: telefon, e-mail, adres) 
 

 

[TAK]   [NIE]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych  na potrzeby organizacji konkursu. 

 

[TAK]   [NIE]  Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatora wizerunku uczestnika konkursu utrwalonego podczas 

gali rozdania nagród na stronie www.polkowice.edu.pl. 

 

[TAK]   [NIE]  Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej wraz z wizerunkiem dziecka, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 

prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu,  oraz w innych formach 

utrwaleń.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 ………………………………………..                  ……………………………………………………………………………….. 

    ( miejscowość , data)                                     (podpis rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polkowice.edu.pl/


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781), ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o 

ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) i 
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  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)       

 

informuję, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych osób, których dane dotyczą jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa 

Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach z siedzibą przy ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, 

tel.: 76 746 15 70, e-mail: popppidm@polkowice.edu.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i 

Doradztwa Metodycznego w Polkowicach możliwy jest pod numerem tel. nr. 723 638 988 lub adresem e-mail: 
inspektor@pcuwpolkowice.pl; 

3. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6, ust. 1 lit a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 
jednym lub większej liczbie określonych celów; 

b) art. 6, ust. 1 lit f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 

osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; 

4. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zapisanych  
w regulaminie Powiatowego Konkursu o Twórczości Tadeusza Różewicza. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą będą zgody uczestników realizowanego 

Powiatowego Konkursu o Twórczości Tadeusza Różewicza. Kategorie przetwarzanych danych obejmują podstawowe dane 
osobowe tj. imię i nazwisko dziecka/ucznia, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, klasa, nazwa szkoły, kontakt (telefon, 

e-mail, adres), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontakt z nauczycielem (telefon, e-mail), a także szczególne kategorie 

danych osobowych w postaci wizerunku uczestników konkursu; 

6. Dane osobowe osób, których dotyczą mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT 

Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom 

świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i 
obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom 

uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe osób, których dotyczą nie 

będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

7. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w 

formie papierowej i w systemach informatycznych na podstawie przepisów prawa przez okresy określone w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt zatwierdzonym przez archiwum państwowe; 

8. Osoba, której dane dotyczą posiada:  

a) art. 15 RODO, tj. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych; 

b) art. 16 RODO, tj. prawo do sprostowania danych osobowych; 
c) art. 17 RODO, tj. prawo do usunięcia danych osobowych; 

d) art. 18 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania; 

e) art. 20 RODO, tj. prawo do przenoszenia danych; 
f) art. 21 RODO, tj. prawo do sprzeciwu; 

wobec przetwarzania, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw, 

9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem  przypadku, gdy 
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa; 

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza jej prawa lub wolności; 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi 

osobie, której dane dotyczą korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw. 

 
Administrator Danych Osobowych 

 
 

 
 ………………………………………..                  ……………………………………………………………………………….. 

    ( miejscowość , data)                                     (podpis rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://poczta.wp.pl/k/


 
  Załącznik nr 3 

  

………………….……………..  
(pieczątka szkoły) 

 

………………….……………..  
(imię i nazwisko  nauczyciel/koordynator) 

 

……………….……………..  
(telefon) 

 

………………….……………..  
(adres e-mail) 

 

 

OŚWIADCZENIE 
dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych 

 

 

Zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 730),ustawą z dnia 

14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) i 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.(ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., str. 1). 

 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o warunkach dotyczących przetwarzania 

moich danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie tj. nazwisko i imię, telefon, adres e-mail, przez 

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 

oraz organ prowadzący (Starostwo Polkowickie). 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o tym, że moje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby 

realizacji Powiatowego Konkursu o Twórczości Tadeusza Różewicza. 

 

Podpis nauczyciela/koordynatora, jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

 

 

   

 ………………………….. ………………………….. 
 (data i miejscowość) (podpis nauczyciela/koordynatora) 

 

   
 

 

 

1) IODO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAUCZYCIELA/KOORDYNATORA 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781), ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o 

ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125)i 
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  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych osób, których dane dotyczą jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa 
Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach z siedzibą przy ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, 

tel.: 76 746 15 70, e-mail: popppidm@polkowice.edu.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  
i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach możliwy jest pod numerem tel. nr. 723 638 988 lub adresem e-mail: 

inspektor@pcuwpolkowice.pl; 

3. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6, ust. 1 lit a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

jednym lub większej liczbie określonych celów; 
b) art. 6, ust. 1lit f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 

tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; 

4. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w celu realizacji Powiatowego Konkursu o Twórczości Tadeusza 

Różewicza na podstawie zgłoszenia udziału w konkursie oraz złożonych oświadczeń zawierających dane osobowe (imię i 
nazwisko, telefon, adres email). 

5. Dane osobowe osób, których dotyczą mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT 

Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom 
świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i 

obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom 

uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe osób, których dotyczą nie 
będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora  

w formie papierowej i w systemach informatycznych na podstawie przepisów prawa przez okresy określone w Jednolitym 
Rzeczowym Wykazie Akt zatwierdzonym przez archiwum państwowe; 

7. Osoba, której dane dotyczą posiada:  

a) art. 15 RODO, tj. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych; 
b) art. 16 RODO, tj. prawo do sprostowania danych osobowych; 

c) art. 17 RODO, tj. prawo do usunięcia danych osobowych; 

d) art. 18 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania; 
e) art. 20 RODO, tj. prawo do przenoszenia danych; 

f) art. 21 RODO, tj. prawo do sprzeciwu; 

wobec przetwarzania, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw, 

8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem  przypadku, gdy 

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa; 

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza jej prawa lub wolności; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi 

osobie, której dane dotyczą korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw. 
 

Administrator Danych Osobowych 
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