
 

R E G U L A M I N 

 

IV edycji konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

„Liga Sprawiedliwości” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem IV edycji konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Liga 

Sprawiedliwości”, zwanego dalej "Konkursem", jest Minister Sprawiedliwości.  

2. Obsługę Konkursu w imieniu Ministra Sprawiedliwości zapewnia Departament Strategii  

i Funduszy Europejskich. 

3. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady, zakres i warunki 

uczestnictwa w Konkursie. 

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Drużynie” należy przez to rozumieć uczestników 

Konkursu zebranych w poszczególnych, zgłoszonych grupach. 

5. Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, 

kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowanie w życie społeczne, a także 

aktywizacja młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym. 

6. Adresatami konkursu są uczniowie szkół publicznych i niepublicznych działających na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie. 

Pierwsza kategoria skierowana jest do uczniów do uczniów klas 4-8 szkół 

podstawowych. Druga kategoria skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. 

7. Wszelkie informacje dotyczące: zgłoszenia uczestników do Konkursu i jego przebiegu 

zamieszczane są na stronach internetowych Konkursu pod adresem: Liga 

Sprawiedliwości » HOME (ligasprawiedliwosci.pl) oraz Liga Sprawiedliwości - 

Ministerstwo Sprawiedliwości - Portal Gov.pl (www.gov.pl), które są podstawowym 

kanałem komunikacji między Organizatorem i uczestnikami. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania  zmian  w  Regulaminie w czasie 

trwania Konkursu i zobowiązują się do natychmiastowego opublikowania zmienionego 

Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikowano Regulamin Konkursu. 
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§ 2. Uczestnicy Konkursu 

 

1. Każda ze szkół może zgłosić jedną lub kilka Drużyn. 

2. Drużyny liczą od 3 do 5 uczniów. Uczestnicy mogą być członkami tylko jednej Drużyny. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

4. Warunkiem przystąpienia uczniów do Konkursu jest zgłoszenie danej Drużyny przez 

osobę zgłaszającą (dyrektora placówki lub wyznaczonego nauczyciela) za 

pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który zostanie udostępniony na stronie 

internetowej Konkursu. 

5. Osoba zgłaszająca powinna przesłać na adres e-mail Organizatora: 

liga.sprawiedliwosci@ms.gov.pl do dnia 5 marca 2023 r. następujące dokumenty: 

• skany oświadczeń uczestników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, (w przypadku pełnoletnich uczniów) lub 

skany oświadczeń opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestników (w przypadku 

niepełnoletnich uczniów); 

• skan zgody autorów na wykorzystanie utworów. 

6. W przypadku uczestnictwa uczniów niepełnoletnich, wymagana jest zgoda ich opiekuna 

prawnego na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku. Ponadto osoby 

niepełnoletnie mogą̨ brać udział w Konkursie wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Jeśli 

osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie pod opieką osób dorosłych, niebędących 

ich rodzicem bądź opiekunem prawnym, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna 

prawnego na sprawowanie opieki nad uczestnikiem przez inną osobę dorosłą podczas 

trwania Konkursu. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem. 

7. Podczas zgłoszenia szkoła może nadać nazwę swojej Drużynie. W przypadku nadania 

nazwy uznanej przez Komisję Konkursową za nazwę obraźliwą, wulgarną, nawiązującą do 

polityki, zawierającą treść kontrowersyjną, czy naruszającą prawa osób trzecich, Drużyna 

jest zdyskwalifikowana. Drużyna zostanie poinformowana o dyskwalifikacji poprzez 

przesłanie wiadomości na adres e-mail osoby zgłaszającej. 
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8. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wykonywania prac i rozwiązywania zadań 

na każdym etapie Konkursu. 

9. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

postanowień wynikających z 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 (RODO) (Dz.U.UE.L Nr 119). 

10.  Osoby, które nie wyrażą zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku nie będą mogły wziąć udziału w Konkursie. 

§ 3. Komisja konkursowa 

 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń Uczestników Konkursu oraz oceny prac 

konkursowych, Organizator powołuje Komisję konkursową („Komisja konkursowa”). 

2. W skład Komisji konkursowej wchodzą trzy osoby wyznaczone przez Organizatora 

spośród pracowników Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich. Po zakończeniu 

prac Komisja konkursowa sporządza protokół podsumowujący pracę Komisji. 

3. Od przyznanych przez Komisję konkursową ocen prac konkursowych i rozstrzygnięć 

etapów nie  przysługuje  odwołanie.   

4. Decyzje  Komisji  konkursowej  są  niepodważalne  i ostateczne. 

§ 4 Zadania konkursowe 

 

1. Zadaniem Drużyn na każdym etapie Konkursu będzie twórcze przedstawienie rozwiązań 

zadań wskazanych przez Organizatora na stronie internetowej Konkursu, zgodnie  

z terminarzem Konkursu.  

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, powinny zostać zrealizowane w jednej z trzech form: 

literackiej (np. wiersz, opowiadanie, reportaż, gazetka szkolna), plastycznej (np. plakat, 

grafika, malarstwo, kolaż), multimedialnej (np. krótkiego filmu, relacji, zdjęć), przy 

użyciu dowolnej techniki. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny spełniać wymogi formalne, każdorazowo 

wskazane w poleceniach lub opisach zadań opublikowanych przez Organizatora. 



 
4. Prace konkursowe Drużyn podlegają ocenie Komisji konkursowej po ich otrzymaniu. 

5. Komisja konkursowa otrzymane prace ocenia pod kątem następujących kryteriów: 

1. kreatywność i jakość wykonania 0-5 pkt, 

2. merytoryczność 0-5 pkt. 

6. Możliwe jest przyznawanie ocen cząstkowych: 0,25 pkt i 0,5 pkt. 

7. W przypadku nieprzesłania pracy w terminie wyznaczonym przez Organizatora, 

Drużyna otrzymuje 0 punktów. 

8. Termin realizacji zadania jest każdorazowo wskazywany na stronie internetowej 

Konkursu pod adresem: Liga Sprawiedliwości » HOME (ligasprawiedliwosci.pl) wraz 

z publikacją zadania i formą jego wykonania. 

 

§ 5 Postanowienia dotyczące przebiegu zadań 

 

1. W przypadku zadania polegającego na zwiedzaniu jakiegoś terenu, budynku, innych 

obiektów lub wykonywaniu zadań poza terenem placówki szkolnej bądź poza domem 

uczestnika, w celu np. sporządzenia relacji zdjęciowej, obowiązuje bezwzględny nakaz 

przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Drużyna, której choć jeden z członków nie 

dostosuje się do tego wymogu zostanie zdyskwalifikowana z Konkursu. 

2. Zadania konkursowe mogą odbywać się w normalnym ruchu miejskim, w związku  

z czym uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. Organizator 

nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Konkursie. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe powstałe w trakcie Konkursu.  

3. W przypadku zadania polegającego na zwiedzaniu jakiegoś terenu, budynku, innych 

obiektów lub wykonywania zadań poza terenem placówki szkolnej bądź poza domem 

uczestnika, osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie pod opieką 

osób dorosłych. 

4. Uczestnicy podczas wykonywania zadań konkursowych zobowiązani są do 

przestrzegania przepisów oraz regulacji związanych z występowaniem stanu epidemii. 
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§ 6 Przebieg Konkursu 

1. Konkurs składa się z następujących etapów: 

a. Rozgrywki ligowe – podczas których Drużyny tworzą oddzielne ligi dla szkół 

podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Na etapie rozgrywek ligowych Drużyny 

rozwiązują zadania wskazane przez Organizatora na stronie internetowej Konkursu pod 

adresem: Liga Sprawiedliwości » HOME (ligasprawiedliwosci.pl), zgodnie  

z terminarzem Konkursu i opisem zadania zamieszczonym na stronie. Po zakończeniu 

etapu rozgrywek ligowych tj. przypadającym po szóstym tygodniu konkursu, w lidze 

dla szkół podstawowych oraz w lidze dla szkół ponadpodstawowych, szesnaście Drużyn  

o najwyższym wyniku punktowym zostaje zakwalifikowanych do rozgrywek 

mistrzowskich, oddzielnych dla obydwu kategorii. 

b. Rozgrywki mistrzowskie – Drużyny rywalizują ze sobą rozwiązując zadania 

wskazane przez Organizatora na stronie internetowej Konkursu pod adresem: Liga 

Sprawiedliwości » HOME (ligasprawiedliwosci.pl), zgodnie z terminarzem Konkursu 

i opisem zadania zamieszczonym na stronie. Najlepsze Drużyny, którym Komisja 

konkursowa przyznała najwięcej punktów za rozwiązane zadanie przechodzą do 

dalszej części etapu, zgodnie z pkt VIII Regulaminu. Etap zakończy się po wyłonieniu 

Mistrza Ligi Sprawiedliwości oraz II i III miejsca w obydwu kategoriach. 

2. Termin dokonywania zgłoszeń uczestników mija w dniu określonym w terminarzu 

Konkursu. 

§ 7 Rozgrywki ligowe 

 

1. Drużyny w obydwu kategoriach rozgrywek tworzą oddzielne Ligi, tj. Ligę Szkół 

Podstawowych oraz Ligę Szkół Ponadpodstawowych.  

2. Wszystkie Drużyny w ramach danej kategorii rozgrywek ligowych rozwiązują co tydzień 

zadanie konkursowe. Treść zadania, informacja o dopuszczalnej formie wykonania, 

ostatecznym terminie oraz sposobie przesłania zadania Organizatorowi zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Konkursu pod adresem: Liga Sprawiedliwości » 

HOME (ligasprawiedliwosci.pl). 

3. Organizator na stronie internetowej Konkursu każdorazowo będzie publikował zadania  

z poszczególnych tygodni dla odpowiednich kategorii szkół.  
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4. Po zakończonym tygodniu konkursu Organizator na stronie internetowej Konkursu 

opublikuje wyniki drużyn z poprzedniego zadania w formie tabeli.  

5. Po zakończeniu szóstego tygodnia Konkursu tj. rozgrywek ligowych, w Lidze Szkół 

Podstawowych oraz Lidze Szkół Ponadpodstawowych zostaje wyłonionych szesnaście 

najlepszych drużyn z największą liczbą punktów, które przechodzą do rozgrywek 

mistrzowskich.  

6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w sumarycznym 

zestawieniu  wyników drużyn ze wszystkich, sześciu tygodni rozgrywek w obydwu 

kategoriach szkół, Organizator bierze pod uwagę ilość zdobytych punktów uzyskanych 

w ostatnim zadaniu w szóstym tygodniu oraz poziom merytoryczności podczas całego 

przebiegu Konkursu.  

 

§ 8 Rozgrywki mistrzowskie 

 

1. Do rozgrywek mistrzowskich zostaje zakwalifikowanych szesnaście Drużyn, które 

uzyskały najwięcej punktów w wyniku oceny prac konkursowych przez Komisję 

konkursową po zakończeniu rozgrywek ligowych zgodnie z terminarzem Konkursu. 

2. Suma liczby punktów uzyskanych podczas rywalizacji w rozgrywkach ligowych nie 

będzie podlegała zsumowana z wynikami uzyskanymi podczas rozgrywek 

mistrzowskich.  

3. Zakwalifikowane Drużyny rywalizują z pozostałymi Drużynami co tydzień rozwiązując 

wskazane na stronie internetowej Konkursu pod adresem: Liga Sprawiedliwości » 

HOME (ligasprawiedliwosci.pl) zadanie, w czasie wskazanym w terminarzu Konkursu. 

4. Po każdej fazie Komisja konkursowa ocenia prace Drużyn i awansuje połowę Drużyn, 

które uzyskały najwięcej punktów do następnej fazy rozgrywek zgodnie ze schematem 

poniżej. 

 

Faza 1/8 finału 16 Drużyn rywalizuje o wejście do następnej fazy 

Faza 1/4 finału 8 Drużyn rywalizuje o wejście do następnej fazy 

Faza 1/2 finału 4 Drużyny rywalizują o wejście do finału/ zajęcie III miejsca 

Finał 2 Drużyny rywalizują o zajęcie I i II miejsca 
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5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w sumarycznym 

zestawieniu  wyników drużyn w obydwu kategoriach szkół, Organizator bierze pod 

uwagę poziom merytoryczności rozwiązywanych zadań podczas czasu trwania 

rozgrywek mistrzowskich.  

 § 9 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2023 roku. 

2. Wyniki Konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Konkursu. 

 

§ 10 Nagrody 

 

1. Dla zwycięzców Konkursu w kategorii szkół ponadpodstawowych przewidziano 

następujące nagrody: 

I. Miejsce – 2 000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych), 

II. Miejsce – 1 500 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),  

III. Miejsce – 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) 

2. Dla zwycięzców Konkursu w kategorii szkół podstawowych przewidziano następujące 

nagrody: 

I. Miejsce – 2 000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych), 

II. Miejsce – 1 500 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),  

III. Miejsce – 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych). 

 

3. Trzem wyróżniającym się podczas trwania Konkursu drużynom, w każdej kategorii, 

Komisja konkursowa może przyznać dodatkową nagrodę w wysokości 500 zł. 

4. Nagroda pieniężna dla członków Drużyny wypłacana jest osobie zgłaszającej szkołę, 

która dokonuje odpowiedniego podziału nagrody na członków Drużyny. 

5. Nagrody pieniężne wypłacane są po potrąceniu należnego podatku w wysokości 

zgodnej z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego. 



 
6. Osoba zgłaszająca Drużynę wskaże w formularzu zgłoszeniowym rachunek bankowy, 

na który w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników, ma zostać przekazana 

nagroda dla członków Drużyny. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania innych nagród rzeczowych dla 

pozostałych Drużyn. 

§ 11 Odpowiedzialność 

 

1. Uczestnicy przystępując do Konkursu biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno- 

cywilną na cały czas jego trwania. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność 

za uczestnika ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun Drużyny. 

2. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub Drużynę Regulaminu, złamania zasad fair 

play, bądź utrudniania rozwiązywania zadań innym uczestnikom, w dowolnym 

momencie Organizator ma prawo do wykluczenia go z udziału. Decyzja w tej kwestii jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Konkursu, które 

naruszają porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 

4. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra 

zostały naruszone w trakcie Konkursu. 

§ 12 Prawa autorskie 

1. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi 

nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej na 

umieszczenie pracy w serwisach i publikacjach internetowych Organizatora Konkursu 

oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora. 

2. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, następuje na poniższych polach eksploatacji, 

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2509): 

a. utrwalanie na wszelkich nośnikach materialnych obrazu i dźwięku; 

b. zwielokrotnianie wszystkimi technikami potrzebnymi ze względu na cel dla 

jakiego Organizator będzie korzystać z prac konkursowych i ich składników, 



 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, optyczną, zapisu magnetycznego, 

techniką cyfrową, video; 

c. wprowadzanie do obrotu; 

d. wprowadzanie do pamięci komputera; 

e. publiczne wykonywanie lub odtwarzanie; 

f. wyświetlanie; 

g. wystawianie; 

h. publiczne udostępnianie prac konkursowych lub ich poszczególnych 

składników w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  

i czasie przez siebie wybranym (w tym za pośrednictwem Internetu), a także 

poprzez sieć komunikacji indywidualnej; 

i. najem; 

j. dzierżawa; 

k. użyczenie; 

l. odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji lub fonii 

przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za 

pośrednictwem satelity; 

m. równoczesne i integralne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie prac 

konkursowych lub ich poszczególnych składników przez inną organizację 

radiową lub telewizyjną; 

n. wykorzystanie całości lub fragmentu pracy konkursowej lub jej 

poszczególnych składników, zarówno w formie oryginalnej ,jak i w formie 

opracowania; 

o. dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności  

w zakresie digitalizacji. 

3. Przekazanie prac jest równoznaczne z tym, że nie naruszają one majątkowych  

i osobistych praw autorskich osób trzecich. 

4. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Uczestnikowi 

przysługują autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy. 



 
§ 13 Przetwarzanie Danych Osobowych 

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie  z przepisami  ustawy  z dnia  10  maja 2018  r.   

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 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 

(RODO Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1). 

2. Organizator będzie zbierać następujące dane: 

1. imię i nazwisko; 

2. adres korespondencyjny; 

3. numer telefonu; 

4. wizerunek, 

5. dane szkoły, do której uczęszcza uczestnik, 

6. adres mailowy. 

3. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Ministerstwo 

Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa. 

4. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania ich danych osobowych. W celu skontaktowania się z inspektorem można 

wysłać e-mail na adres: iod@ms.gov.pl lub pismo na adres Ministerstwa 

Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa. 

5. Dane osobowe członków Drużyn będą przetwarzane przez Administratora w celu: 

a. przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, 

b. dokumentowania przebiegu Konkursu, 

c. kierowania do  uczestników  i  opiekunów  wiadomości  związanych  z  organizacją   

i przeprowadzeniem Konkursu na wskazany przez nich adres e-mail, 

d. publikowania informacji o wynikach Konkursu (także w mediach) ze wskazaniem 

imion i nazwisk uczestników, 
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e. spraw praw autorskich do utworów zgodnie z postanowieniami Regulaminu, 

f. ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązujących, w tym prawa podatkowego. 

6. Każdy z podmiotów ma prawo do: 

a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych i uzyskania kopii danych; 

b. sprostowania danych osobowych; 

c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – z wyłączeniem 

sytuacji, gdy dane muszą być przetwarzane z uwagi na wymogi prawne lub celem 

dochodzenia/ustalenia/obrony przed ewentualnymi roszczeniami; 

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7. Każdy z podmiotów, którego dane są przetwarzane posiada prawo do wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy 

członek Drużyny, opiekun lub gdy jest to wymagane, jego rodzic/opiekun prawny 

odmówi podania danych dla potrzeb realizacji Konkursu, zgłoszenie nie bierze udziału 

w Konkursie  i podlega zniszczeniu. 

9. Członek Drużyny zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu. 

10. Odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi informatyczne dla Ministerstwa 

Sprawiedliwości. 

11. Dane osobowe nie będą przesyłane do Państw poza obszarem EOG ani do 

Międzynarodowych Organizacji. 

12. Administrator nie przetwarza danych osobowych ww. podmiotów w sposób opierający 

się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

13. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu,  

w tym do wyłonienia jego zwycięzców oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami, a co za 

tym idzie, dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres 5 lat od następnego roku po roku, 



 
w którym Konkurs został przeprowadzony. W zakresie zaś koniecznym do przeprowadzenia 

Konkursu dane przetwarzane będą na okres 1 (jednego) roku od jego zakończenia, licząc od 

początku roku następującego po roku, w którym Konkurs został zakończony. 

 

 

 


