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Regulamin 52. Konkursu Fair Play PKOl,  
 zwany dalej: „Regulaminem”   

 
 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 
Organizatorem 52. Konkursu Fair Play(“Konkursu”) jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie 01-531, 
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057907, 
NIP: 5260006545 ("Organizator") . 
 

II. CELE KONKURSU 
 
1. Promowanie zasad uczciwego współzawodnictwa w sporcie. 
2. Popularyzacja idei olimpijskiej. 
3. Promowanie humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka podczas rywalizacji sportowej. 
4. Edukacja olimpijska. 

 
III. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach:  

a) Trofeum Fair Play PKOl 2018: trofeum honoruje szczególny czyn „czystej gry”, którego dokonał zawodnik 
lub zawodniczka, zespół sportowy lub trener w 2018 roku. Czynem tym pomógł innym, poświęcając 
nawet swoje szanse wygranej, dając tym samym wyraz szacunku dla pisanych i niepisanych praw w 
sporcie oraz swojej humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka („Kategoria 1”), 

b) Wyróżnienie indywidualne za całokształt kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu: dla 
zawodnika lub zawodniczki, którzy wyróżnili się postawą fair play w sporcie i godnym życiem 
po zakończeniu kariery sportowej (osobistym, zawodowym, w działaniach na rzecz młodzieży 
uprawiającej sport itp.) („Kategoria 2”), 

c) Wyróżnienie za promocję wartości fair play im. Prof. Zofii Żukowskiej: dla podmiotów, w tym osób, 
stowarzyszeń lub instytucji, promujących ideę fair play oraz szczególnie aktywnie działających w zakresie 
jej upowszechniania i wdrażania („Kategoria 3”), 

d) Wyróżnienie Fair Play Dziennikarzy Sportowych: dla osób oraz podmiotów nominowanych w kat. a)-c) 
(„Kategoria 4”). 

2. Osoby fizyczne lub inne podmioty (w tym osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, którym ustawa 
przyznaje zdolność prawną) („Zgłaszający”) mogą zgłaszać osoby, które ze względu na dokonania powinny 
zostać nagrodzone w Konkursie w kategoriach wskazanych w art. III.1 Regulaminu („Kandydaci”). 

3. Zgłoszenie do Konkursu musi nastąpić na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 
Regulaminu („Zgłoszenie”) oraz zawierać: 
a) informacje umożliwiające identyfikację Kandydata, 
b) uzasadnienie wyboru Kandydata na zwycięzcę Konkursu, 
c) zgodę Zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych. 

4. Zasady dotyczące Konkursu określa wyłącznie Regulamin.  
 
IV. PRZEBIEG KONKURSU, KRYTERIA WYBORU LAUREATÓW, NAGRODY i WYRÓŻNIENIA 

 
Konkurs będzie przebiegał wg następującego harmonogramu: 
1. Konkurs wraz z Regulaminem zostają ogłoszone w dniu 19 grudnia 2018  roku na stronie internetowej 

www.olimpijski.pl 
2. Zgłaszający mogą składać wypełnione Zgłoszenia do dnia 15 lutego 2019 roku (decyduje data wpływu do 

siedziby Organizatora) w formie elektronicznej mailem na adres fairplay@pkol.pl  
3. Po otrzymaniu Zgłoszeń zostanie dokonana ich weryfikacja. Zgłoszenia, które nie będą spełniać warunków 

Regulaminu nie zostaną dopuszczone do Konkursu.  

http://www.olimpijski.pl/
mailto:grejf@pkol.pl
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4. Do dnia 28 lutego 2019 roku odbędzie się posiedzenie komisji konkursowej, w skład której wchodzić będą 
przedstawiciele Klubu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego obecni na danym posiedzeniu komisji 
(„Komisja Konkursowa”), która dokona wyboru zwycięzców Konkursu („Laureaci”), spośród Kandydatów, 
których zgłoszenia zostały dopuszczone do Konkursu, kierując się następującymi kryteriami: 
a) w odniesieniu do Kategorii 1: 

i) znaczenia dokonanego przez Kandydata czynu dla promocji zasad czystej gry, 
ii) stopnia poświęcenia wyniku rywalizacji sportowej na rzecz zachowania zasad fair play, 

b) w odniesieniu do Kategorii 2: 
i) dokonania przez Kandydata podczas kariery sportowej czynów realizujących zasady czystej gry, 
ii) całokształtu dokonań Kandydata dla krzewienia idei fair play i pozostałych wartości, o których mowa 

w art. II Regulaminu. 
c) w odniesieniu do Kategorii 3: 

i) szerokiego zakresu działania Kandydata na rzecz promocji idei czystej gry (fair play), 
ii) udokumentowanych osiągnięć w zakresie krzewienia idei czystej gry (fair play) w społeczeństwie. 

5. Ponadto do dnia 28 lutego 2019 roku odbędzie się posiedzenie podkomisji złożonej z dziennikarzy 
sportowych zaproszonych przez prezesa PKOl i przewodniczącą Klubu Fair Play, która spośród Kandydatów 
wskazanych przez Komisję Konkursową dokona wyboru Laureatów w Kategorii 4 Konkursu. 

6. Laureaci otrzymają następujące nagrody i wyróżnienia: 
a) w Kategorii 1: 

i) 1 (jedno) Trofeum Fair Play PKOl, jako nagroda dla głównego Laureata w tej kategorii, 
ii) dyplomy okolicznościowe w liczbie określonej przez Organizatora, będące nagrodami równorzędnymi 

dla pozostałych Laureatów w tej Kategorii, 
b) w Kategorii 2: wyróżnienia indywidualne za całokształt kariery sportowej i godne życie, w formie 

dyplomów w liczbie określonej przez Organizatora, 
c) w Kategorii 3: wyróżnienia za promocję wartości fair play w formie dyplomów w liczbie określonej przez 

Organizatora, 
d)  Kategorii 4: 1 (jedno) wyróżnienie dziennikarzy sportowych w formie dyplomu dla wyróżnionej osoby 

lub organizacji. 
7. Wszystkie nagrody mają charakter prezentów o małej wartości. 
8. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.  

 
V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

  
1. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali („Gala”), która odbędzie się w pierwszym półroczu 2019 

roku, w siedzibie Organizatora.  
2. Laureaci zostaną poinformowani o Gali z odpowiednim wyprzedzeniem. Wraz z informacją o Gali Laureaci 

otrzymają formularz zgody na wykorzystywanie ich wizerunku i przetwarzanie ich danych osobowych 
stanowiący Załącznik nr 2 („Formularz Zgody”) z prośbą o zwrot wypełnionego Formularza Zgody przed Galą.  

3. Podczas Gali Laureatom zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia. 
4. Informacja o Laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. 

 
VI. DANE OSOBOWE 
 
Organizator przetwarza dane osobowe Zgłaszających i Kandydatów jako administrator danych. Informacje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych będących częścią Karty Zgłoszeniowej 
i Formularza Zgody stanowiących odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu. 

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem na 

stronie internetowej Organizatora. 

3. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.   
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 52. Konkursu Fair Play PKOl 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

Zgłaszający:  

1. Imię i nazwisko/nazwa podmiotu: __________________________________________, 

2. Prosimy o wskazanie adresu, na który Organizator ma przesłać Panu/Pani zaproszenie na Galę*: 

               adres korespondencyjny/ adres e-mail: _______________________________________; 

* do wyboru przez Zgłaszającego 

 

Przesyłając Kartę Zgłoszeniową Zgłaszający potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego 

postanowienia.   

 

Przesyłając Kartę Zgłoszeniową Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych obejmujących: 

imię i nazwisko / nazwę podmiotu, adres korespondencyjny, przez Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie 

w związku z obsługą zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie 

stosownego oświadczenia na e-mail: pkol@pkol.pl lub na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 

01-531 Warszawa. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Administratorem danych osobowych Zgłaszającego jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie („PKOl” lub „My”). 
Nasze dane kontaktowe: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, e-mail: pkol@pkol.pl, numer 
telefonu: +48 (22) 560 37 00. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu związanym z przeprowadzeniem i koordynacją 
konkursu– podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych wyrażona poprzez przesłanie Karty 
Zgłoszeniowej. Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji 
międzynarodowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, sprostowania danych, ograniczenia 
przetwarzania, usunięcia danych, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na e-
mail: pkol@pkol.pl lub na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą wykorzystywane do 
momentu zakończenia Konkursu. Wszystkie dane podają Państwo dobrowolnie. Dane nie będą wykorzystywane do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji mogących mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub w inny sposób istotnie na 
Państwa wpływających. 
 

Kandydat: 

1. Imię i nazwisko/nazwa: __________________________________________________ , 

2. Imię i nazwisko osoby kierującej**: _________________________________________, 
**Dotyczy wyłącznie Kandydatów niebędących osobami fizycznymi 

3. Prosimy o wskazanie w jaki sposób można się skontaktować z Kandydatem – o ile jest znany Zgłaszającemu: 

               ____________________________________________________________, 

Kategoria: 

 Trofeum Fair Play 2016 (Kategoria 1) 

 Wyróżnienie indywidulane za całokształt kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu (Kategoria 2) 

 Wyróżnienie za promocję wartości Fair Play im. Prof. Zofii Żukowskiej (Kategoria 3) 

  
[Należy zaznaczyć znakiem X jedną z powyżej wskazanych możliwości]  
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Uzasadnienie: 
[W przypadku, gdy tekst uzasadnienia nie będzie się mieścił na Zgłoszeniu należy dołączyć dodatkowe arkusze formatu A4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data  …………………………… Podpis…………………………… 
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Załącznik nr 2 do regulaminu 52. Konkursu Fair Play PKOl 

 

FORMULARZ ZGODY  

NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

LAUREATA 52. KONKURSU FAIR PLAY 

 

Ja, niżej podpisany________________________, adres korespondencyjny /e-mail____________________________* 
[Prosimy o wskazanie preferowanego sposobu kontaktu z Panią/Panem] będący laureatem 52. Konkursu Fair Play 
(„Konkurs”), organizowanego przez Polski Komitet Olimpijski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 
01-531 Warszawa („PKOl”) oświadczam, że:  
Proszę zaznaczyć X jeśli wyraża Pan/Pani zgodę 

 

 

wyrażam zgodę na on przetwarzanie moich danych osobowych przez PKOl w celu zaproszenia mnie 
na Galę oraz ogłoszenia Laureatów, przyznania nagród i wyróżnień Laureatom; 

 

 

wyrażam zgodę na wykorzystywanie, w tym upublicznianie, utrwalonych przez PKOl w dowolnej 
formie, mojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz życiorysu (biogramu), jako Laureata Konkursu 
na stronie internetowej PKOl, oraz w innych publikacjach i wydawnictwach PKOl, w tym w 
biuletynie pokonkursowym i periodykach pt. „Olimpionik” i „Magazyn Olimpijski” wydanych przez 
PKOl.  
 
Wizerunek może być wykorzystywany na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgody na wykorzystywanie wizerunku udzielam 
nieodpłatnie. 
 
Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego 
oświadczenia na e-mail: pkol@pkol.pl lub na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże 
Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Proszę zaznaczyć X jeśli wyraża Pan/Pani zgodę 

 
Data ___________________ 

 

Podpis Laureata Konkursu _________________________ 

 

1) Kto jest administratorem danych osobowych i jak można się z nami skontaktować? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie przy ulicy 
Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa („PKOl” lub „my”). 
 
Można skontaktować się z nami poprzez następujący e-mail: pkol@pkol.pl lub listownie na adres wskazany 
w niniejszym punkcie. 
 

2) W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe? 

 
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach: 
a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przyznania nagród i wyróżnień (o ile 

Kandydat okaże się zwycięzcą) – podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na przetwarzanie danych 



Strona 6 z 8 
 

osobowych wyrażona poprzez przystąpienie do Konkursu lub złożenie stosownego oświadczenia (art. 6 ust. 1 lit. 
a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) („RODO”)); 

b) relacjonowania przebiegu uroczystości wręczenia nagród na stronie internetowej Organizatora i w mediach 
społecznościowych oraz w publikacjach Organizatora – podstawą prawną przetwarzania będzie Państwa zgoda 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) (o ile zostanie wyrażona); 

c) realizacji obowiązków dotyczących wykonywania celów statutowych PKOl związanych z promocją zasad fair play 
oraz rozwoju stosunków społecznych związanych z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym - 
podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PKOl 
polegającego na wykonywaniu zadań statutowych PKOl związanych z promocją zasad fair play oraz rozwoju 
stosunków społecznych związanych z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym (art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO); 

d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych 
będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń 
(należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

3) Komu i do jakich państw przekazujemy dane osobowe? Czy przekazujemy dane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej? 

 
Przekazujemy dane osobowe Uczestnika następującym podmiotom: podmiotom zapewniającym działanie, 
utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez PKOl, sponsorom nagród, dziennikarzom. 
 
Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 
do organizacji międzynarodowej. 
 

4) Przez jaki okres przechowujemy dane osobowe? 

 
Dane osobowe będą przez nas wykorzystywane do momentu zakończenia Konkursu lub do momentu dostarczenia 
nagrody oraz przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu PKOl, jednakże nie dłużej niż do czasu wniesienia 
przez Państwa skutecznego sprzeciwu. Państwa dane będą przez nas przechowywane do upływu okresu 
przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z Konkursem, chyba że przechowywanie danych będzie konieczne 
dłużej dla wykorzystywania (w tym rozpowszechniania) wizerunku Laureata Konkursu w związku z promocją zasad 
fair play i rozwoju stosunków społecznych związanych z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym – w takim 
wypadku usunięcie nastąpi niezwłocznie po wniesieniu przez Państwa skutecznego sprzeciwu lub wycofaniu przez 
Państwa zgody. 
 

5) Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwu przysługują? 

 
Przysługuje Państwu szereg praw, o których mowa poniżej.  
 
W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z 
nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej). 
 
Przysługują Państwu następujące prawa: 
 
Sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn 
związanych z Państwa szczególną sytuacją. 
 
Prawo dostępu do danych 



Strona 7 z 8 
 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy PKOl 
przetwarza dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez PKOl, celach przetwarzania danych czy 
kategoriach odbiorców danych. 
 
Prawo do żądania sprostowania danych 
Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych. 
 
 
Prawo żądania usunięcia danych 
Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych. 
 
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 
Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. 
 
Prawo do żądania przeniesienia danych  
Mają Państwo prawo do żądania przeniesienia Państwa danych, w tym prawo do otrzymania od PKOl 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu 
na komputerze) danych osobowych dotyczących Państwa, które nam Państwo dostarczyli, oraz prawo do przesłania 
tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony PKOl oraz prawo do żądania, by dane 
osobowe dotyczące Państwa zostały przesłane przez PKOl bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to 
technicznie możliwe. 
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzą Państwo, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO. 
 

6) Czy możliwe jest cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych? 
W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej 
cofnięcia w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na e-mail: pkol@pkol.pl lub na adres: 
Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.  
 
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
 
7) Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne? 
 
Podanie danych w Karcie Zgłoszeniowej jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, zaś ich niepodanie będzie 
skutkowało niemożliwością uczestnictwa w Konkursie. 
 
Podanie danych w Formularzu Zgody wraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych 
osobowych Laureata Konkursu jest niezbędne w celu ogłoszenia Laureatów, przyznania nagród i wyróżnień 
Laureatom oraz wykorzystania ich wizerunku, zaś ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością realizacji 
wskazanych wyżej działań w Konkursie. 
 

8) Czy Uczestnik będzie podlegał zautomatyzowanemu przetwarzaniu? 
 
Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na niego 
wpływały. 
 

 

Podpis Laureata Konkursu _________________________ 
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