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REGULAMIN KONKURSU GWIAZDA MOŻLIWOŚCI (EDYCJA 2023)  
      

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Konkurs GWIAZDA MOŻLIWOŚCI (edycja 2023), zwany dalej „Konkursem”, jest 

organizowany przez Fundację Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM z siedzibą w Krakowie 
ul. W. Syrokomli 11/8, 30-102 Kraków, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000457163, nr NIP: 6772374494 , zwaną dalej 
„Organizatorem” lub „Fundacją”. 

2. Fundacja Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM organizuje „Konkurs” w celu wyróżnienia 
ludzi, których kompetencje, możliwości, siła i determinacja mają wpływ na społeczeństwo 
w znaczeniu lokalnym, ale też globalnym. Konkurs ma służyć również wspieraniu idei 
podnoszenia kompetencji i zdobywania nowych kwalifikacji poprzez wykorzystanie w ciągu 
życia dostępnych systemów nauczania, tj.: formalnego, poza formalnego czy 
nieformalnego. 

3. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady Konkursu, prawa i obowiązki Organizatora 
oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie, Członków Kapituły, Sekretariatu 
i innych osób współpracujących przy organizacji Konkursu. 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
5. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu 

i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 
warunki udziału w Konkursie. Brak akceptacji regulaminu lub jakiejkolwiek jego części 
uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i powoduje dyskwalifikację z udziału w Konkursie. 

6. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora (Fundacja Rozwoju Kwalifikacji STELLA 
VIRIUM, ul. W. Syrokomli 11/8, 30-102 Kraków) oraz na stronie internetowej 
www.stellavirium.org, której właścicielem jest Organizator. 

7. Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają: 
a) Organizator - Fundacja Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM z siedzibą w Krakowie ul. 

W. Syrokomli 11/8, 30-102 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457163, nr NIP: 
6772374494 

b) Konkurs - Konkurs GWIAZDA MOŻLIWOŚCI (edycja 2023) zorganizowany w celu 
wyróżnienia ludzi, których kompetencje, możliwości, siła i determinacja mają wpływ na 
społeczeństwo w znaczeniu lokalnym, ale też globalnym, mający służyć również 
wspieraniu idei podnoszenia kompetencji i zdobywania nowych kwalifikacji poprzez 
wykorzystanie w ciągu życia dostępnych systemów nauczania, tj.: formalnego, poza 
formalnego czy nieformalnego. 

c) Uczestnicy – osoby fizyczne, która posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 
obywatele polscy lub osoby legalnie przebywające na terytorium Rzeczypospolitej 

http://www.stellavirium.org/


2 

 

Polskiej, które zgłosiły swój udział w Konkursie bądź zostały zgłoszone przez inne osoby, 
zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym Regulaminie      

d) Uczestnicy Finaliści – 15 osób wyłonionych w głosowaniu publicznym spośród 
Uczestników, po 5 osób w każdej z kategorii Konkursu 

e) Uczestnicy Laureaci – 3 osoby wyłonione spośród  Uczestników Finalistów przez Kapitułę 
Konkursu po 1 osobie w każdej z kategorii Konkursu. 

 
§ 2 

Warunki i zasady Konkursu i nagrody GWIAZDA MOŻLIWOŚCI 
 

1. Organizator ustanawia tytuł oraz statuetkę GWIAZDA MOŻLIWOŚCI w trzech kategoriach 
konkursowych: Wolontariusz Wielkiego Serca, Zwyciężający Pomimo Barier, Bohaterska 
Uchodźczyni. 

2. Nagroda zostanie przyznana osobom, które w sposób szczególny i możliwy do 
potwierdzenia wyróżniają się i wpisują się w założenia formalno - merytoryczne jednej 
z kategorii. 

3. Prace nad wyłonieniem zwycięzców odbywają się w trzech etapach. W pierwszym, 
trwającym od 1 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r. uczestnicy zgłaszani są przy użyciu 
formularzy dostępnych na stronie internetowej Konkursu: www.stellavirium.org. W drugim 
etapie, od opublikowania Listy Uczestników do 15 kwietnia 2023 r., następuje merytoryczna 
ocena zgłoszeń oraz publiczne głosowanie na stronie internetowej w poszczególnych 
kategoriach, w wyniku którego zostanie wyłonionych 15 Uczestników Finalistów. W trzecim 
etapie, od 1 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r., Kapituła Konkursu spośród 15 Uczestników 
Finalistów (po 5 Finalistów w każdej kategorii) wybierze 3 Uczestników (po 1 Laureacie w 
każdej kategorii). 

 
§ 3 

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie GWIAZDA MOŻLIWOŚCI 
 

1. Uczestnikiem Konkursu GWIAZDA MOŻLIWOŚCI, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być 
każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, obywatel polski lub 
osoba legalnie przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

2. Praw uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także 
prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z 
udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej pisemnej 
zgody Organizatora. Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie koszty udziału w uroczystej Gali 
wręczenia wyróżnień i nagród . 

3. W Konkursie mogą brać udział osoby, które są niekarane. 
4. Do żadnej z kategorii Konkursu nie mogą kandydować: 

• Członkowie Kapituły; 
• Członkowie Zarządu Fundacji Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM; 
• Członkowie zespołu organizującego Konkurs 
• Członkowie firm Sponsorskich. 
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§ 4 
Zasady zgłaszania  

 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy 
z podaniem wskazanych tam danych, który będzie zamieszczony na stronie Fundacji Stella 
Virium www.stellavirium.org, w dedykowanej zakładce. Uczestnik zobowiązany będzie      
potwierdzić zapoznanie się z regulaminem. 

2. Zgłoszenie kandydatury Uczestnika może nastąpić tylko w jednej Kategorii Konkursowej. 

3. Dopuszcza się, aby Uczestnika zgłaszała osoba trzecia. W takim przypadku zgłaszający 
wypełnia formularz znajdujący się na stronie internetowej Konkursu. Następnie Sekretariat 
Konkursu nawiązuje kontakt ze zgłoszoną osobą i prosi o wyrażenie przez kandydata na 
Uczestnika zgody na udział w Konkursie oraz zgody na udostępnienie i przetwarzanie jego 
danych osobowych oraz wizerunku. Zgoda może zostać wyrażona w formie pisemnej bądź 
za pośrednictwem e-mail zawierającym zeskanowane zgody. W przypadku braku 
odpowiedzi do 7 dni kalendarzowych od pierwszej próby kontaktu następuje odrzucenie 
kandydatury. 

4. Osoba trzecia, która zgłasza Uczestnika oświadcza, że poinformowała osobę, którą zgłosiła 
do Konkursu i że osoba ta wyraża zgodę na zgłoszenie jej kandydatury. 

5. Wszystkie inne formy zgłaszania kandydatów nie będą brane pod uwagę. 
 

§ 5 
Kryteria oceny  

 

1. Podstawą wyboru w każdej kategorii będą poniższe kryteria: 
a) Kryteria oceny Uczestników jako kandydatów do nagrody GWIAZDA MOŻLIWOŚCI 

w kategorii Wolontariusz Wielkiego Serca: 
• Zaangażowanie 
• Innowacyjność 
• Kreatywność działań 
• Skuteczność działań 
• Współpraca partnerska 

b) Kryteria oceny Uczestników jako kandydatów do nagrody GWIAZDA MOŻLIWOŚCI 
w kategorii Zwyciężający Pomimo Barier: 

• Historia życia 
• Doświadczenie zawodowe 
• Historia osiągnięć 
• Dowody poświadczające osiągnięcia 

c) Kryteria oceny Uczestników jako kandydatów do nagrody GWIAZDA MOŻLIWOŚCI 
w kategorii Bohaterska Uchodźczyni: 

• Historia życia i trudnych doświadczeń związanych z wojną w Ukrainie rozpoczętą 
w 2022 r. 

• Działania po wybuchu wojny/ działania na rzecz rodaków - związane z wojną w 
Ukrainie rozpoczętą w 2022 r. 

2. Do oceny Uczestników bierze się również pod uwagę główne cele Konkursu określone  
w § 1 pkt 2 niniejszego Regulamin. 
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§ 6 
Przebieg konkursu  

 

1. Konkurs będzie przebiegał w 3 etapach. 

2. Pierwszy etap Konkursu - rejestracja zgłoszeń - będzie się odbywać poprzez formularz 
umieszczony na stronie internetowej Organizatora www.stellavirium.org w terminie od 
1.02.2023 r. do 15.03 2023 roku. 

3. Kandydaci, których formularze w trakcie rejestracji nie będą kompletne, będą proszeni o 
ich uzupełnienie. Termin na uzupełnienie braków wynosi 7 dni od poinformowania 
kandydata o brakach drogą e-mail. Nieuzupełnienie braków w tym terminie powoduje 
odrzucenie kandydatury. 

4. Sekretariat ma prawo do odrzucenia kandydatury, która nie będzie spełniać podstawowych 
kryteriów formalnych i merytorycznych w danej kategorii konkursu. 

5. Ocena formalna i merytoryczna Uczestników pod względem spełnienia kryteriów 
formalnych, dokonywana będzie przez Sekretariat Konkursu. 

6. W przypadku braku zgłoszeń spełniających kryteria określone w niniejszym Regulaminie, 
Fundacja ma prawo wskazać kandydatów zgodnie z przyjętymi wymaganiami, którzy będą 
brać udział w konkursie. 

7. Drugi etap Konkursu - głosowanie publiczne otwarte- będzie się odbywać na stronie 
internetowej Fundacji - w terminie od opublikowania kandydatur na stronie internetowej 
Konkursu  do dnia 15.04.2023 roku. 

8. W wyniku głosowania otwartego, wyłonionych zostanie po 5 kandydatów w każdej 
kategorii, którzy uzyskali największą ilość głosów - łącznie 15 Uczestników Finalistów. 
Profile wyłonionych kandydatów zostaną przekazane Kapitule. Kapituła Konkursu wyłoni 3 
Laureatów nagrody Gwiazda Możliwości w odniesieniu do danej kategorii zgodnie z § 8 
Regulaminu.  

9. Celem prawidłowej oceny kandydatur Uczestników, dopuszcza się przeprowadzenie przez 
Organizatora, Sekretariat lub Kapitułę Konkursu rozmów z osobami trzecimi, które mogą 
potwierdzić      zasadność kandydatury Uczestnika. Celem weryfikacji jest uniknięcie decyzji 
bazującej wyłącznie na jednostronnej deklaracji, co do danego osiągnięcia. Działanie to ma 
na celu dbałość o wizerunek i prestiż Finalistów, Laureatów, Sponsorów, Organizatora 
Konkursu i Mecenasów tego przedsięwzięcia. Uczestnicy przystępując do Konkursu 
niniejszym wyrażają zgodę na dokonanie takiej weryfikacji z osobami wskazanymi przez 
Uczestników lub przez osoby zgłaszające nominację Uczestnika. 

10. Nazwiska Uczestników Finalistów zostaną ogłoszone podczas Gali wręczenia nagród, 
planowanej na dzień 30 .06.2023 roku. 

11. Uczestnicy Finaliści odpowiednio wcześniej będą powiadamiani o nominacji, w celu 
zapewnienia ich obecności na Gali wręczenia nagród, bądź zapewnienia obecności innych 
osób, które w ich imieniu będą odbierać nagrody. 

12. Każdy Laureat w poszczególnej kategorii zdobywa wyróżnienie w swojej kategorii 
i otrzymuje statuetkę, pamiątkowy dyplom Gwiazda Możliwości oraz nagrodę jeśli zostanie 
ufundowana przez Sponsorów. 

13. Informacja na temat Listy Laureatów jest poufna aż do momentu odczytania nazwisk 
Laureatów na Gali Konkursu planowanej w dniu 30.06.2023 r. W przypadku przesunięcia 
terminu Gali Konkursu na termin późniejszy, Lista Laureatów pozostaje poufna aż do 
momentu odczytania nazwisk Laureatów na Gali Konkursu w tym późniejszym terminie 
bądź w przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o rezygnacji z przeprowadzenia Gali, 
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w terminie wskazanym przez Organizatora jako data upublicznienia Listy Laureatów. Za 
poufność informacji odpowiedzialność bierze Organizator i Sekretariat Konkursu oraz 
Kapituła Konkursu. 

14. Nad całością Konkursu, w każdym jego wymiarze, czuwa Organizator Konkursu. 
 

§ 7 
Regulamin prac Sekretariatu Konkursu GWIAZDA MOŻLIWOŚCI 

 

1. Sekretariat Konkursu jest organem powołanym w celu wsparcia organizacyjnego Konkursu, 
a także wsparcia Członków Kapituły w ich pracy. 

2. W celu sprawnej realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Konkursu, Sekretariat 
Konkursu jest odpowiedzialny za przepływ informacji pomiędzy Organizatorem a 
Uczestnikami oraz pomiędzy Organizatorem a Kapitułą Konkursu. 

3. Do zadań Sekretariatu należy w szczególności przygotowanie i zamieszczenie na stronie 
Konkursu www.stellavirium.org lub innej stronie do tego przeznaczonej: harmonogramu 
działań, formularzy zgłoszeniowych dla Uczestników oraz informacji na temat Konkursu, 
przetwarzanie w imieniu Administratora danych osobowych kandydatów, Uczestników, 
członków Kapituły, Sponsorów Konkursu. 

4. Sekretariat Konkursu jest odpowiedzialny za realizację zadań na każdym etapie Konkursu, a 
na poszczególnych etapach w szczególności za: etap I – zebranie i formalna weryfikacja 
nadesłanych kandydatur Uczestników; etap II – merytoryczna weryfikacja nadesłanych 
kandydatur Uczestników; etap III – zebranie i przekazanie profilów Uczestników, którzy 
uzyskali najwyższą ilość głosów, do Kapituły Konkursu oraz wsparcie Kapituły w jej 
działaniach. 

5. Do zadań Sekretariatu należy także kontakt z Uczestnikami a w późniejszym okresie z 
Uczestnikami Finalistami oraz Uczestnikami Laureatami Konkursu . 

6. Obowiązkiem Sekretariatu jest uzupełnienie dokumentacji o informacje zebrane podczas 
weryfikacji, które mogą mieć wpływ na wyniki Konkursu. 

7. Zabrania się członkom Sekretariatu Konkursu udzielania Uczestnikom oraz osobom trzecim 
informacji związanych z przebiegiem Konkursu, a w szczególności prac Sekretariatu, 
Organizatora, Kapituły. 

8. Prace Sekretariatu odbywają się w oparciu o niniejszy Regulamin, przepisy obowiązującego 
prawa oraz polecenia Organizatora.  

9. Decyzje Sekretariatu są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie.  
 

§ 8 
Regulamin prac Kapituły Konkursu GWIAZDA MOŻLIWOŚCI 

 

1. Kapituła jest organem niezależnym, niezawisłym, powołanym do wyłonienia Laureatów 
Konkursu, a praca na rzecz Konkursu jest honorowa i nieodpłatna. 

2. W skład Kapituły wchodzi 5 osób, będących specjalistami w różnych dziedzinach. Dobór 
członków Kapituły jest działaniem przemyślanym, korespondującym z ideałami Fundacji 
a tym samym z misją nagrody. 

3. Fundacja wybiera członków Kapituły Konkursu oraz Honorowego Przewodniczącego 
Kapituły Konkursu. 

4. Członkowie Kapituły zobowiązani są do podejmowania decyzji w sposób jasny, przejrzysty, 
obiektywny i bezstronny. 
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5. Decyzja Kapituły Konkursu w przedmiocie wyboru Uczestników Laureatów Konkursu jest 
ostateczna, wiążąca i nie przysługuje od niej odwołanie. 

6. Członek Kapituły ma prawo do wycofania się z prac Kapituły, jeśli nabierze przeświadczenia, 
że zachodzą okoliczności mogące podważyć bezstronność jego oceny. Członek Kapituły, 
który ze względów losowych będzie musiał zrezygnować z tej funkcji, zobowiązuje się do 
wskazania osoby, która go zastąpi. 

7. Praca Kapituły polega na analizie sylwetek Uczestników Finalistów w oparciu o 
dokumentację przekazaną przez Sekretariat Konkursu, celem wyłonienia Laureatów 
Konkursu w poszczególnych kategoriach. W przypadku konieczności uzyskania 
dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących sylwetki danego Uczestnika, 
Członkowie Kapituły mogą kontaktować się z danym Uczestnikiem osobiście lub 
telefonicznie bądź też za pośrednictwem Sekretariatu Konkursu lub Organizatora. 

8. Przy ocenie Uczestnika członkowie Kapituły mogą wziąć pod uwagę również inne kryteria, 
zgodnie z duchem Konkursu i z własnym swobodnym uznaniem, jednakowoż nie 
wychodzące poza ramy ideowe Konkursu stworzone przez Organizatora. 

9. W celu osiągnięcia miarodajnych wyników oceny merytorycznej, zostanie wdrożona 
procedura oceny punktowej, oznacza to, że w obrębie danej kategorii członek Kapituły 
będzie mógł przyznać maksymalnie 100 punktów przypisując je do 3 kandydatów. 

10. Decyzje Kapituły zapadają większością punktów. W przypadku równej liczby 
głosów/punktów, decyduje głos Honorowego Przewodniczącego Kapituły Konkursu. 

11. Przewiduje się możliwość uczestnictwa i głosowania członków Kapituły na odległość. 

12. Zabrania się Członkom Kapituły udzielania Uczestnikom Konkursu oraz osobom trzecim 
informacji związanych z przebiegiem prac Kapituły. 

10. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

13. Szczegółowy sposób prac Kapituły wygląda następująco: 
• Każdy z Członków Kapituły otrzymuje od Organizatora przekazany przez Sekretariat 

pełen zestaw informacji na temat Uczestników Finalistów w formie dokumentacji 
zgłoszeniowej oraz protokołów z głosowania internetowego, w wyniku którego zostało 
wyłonionych po 5 Uczestników w każdej kategorii. 

• Członkowie Kapituły mają prawo wyboru Laureatów spośród Uczestników Finalistów, 
na podstawie samodzielnie podejmowanych decyzji. Warunkiem uznania tych decyzji 
jest sformułowanie pisemnego uzasadnienia wyboru danej kandydatury wg 
przedstawionego przez Organizatora formularza, który stanowi integralną część 
niniejszego Regulaminu. Po przyznaniu punktów każdy Członek Kapituły tworzy ranking 
kandydatur, Uczestników Finalistów, który jest przekazywany do Sekretariatu Konkursu 
wraz z uzasadnieniem wyboru; 

• Pisemne uzasadnienie wyboru wymagane jest dla najlepszej kandydatury; 
• Dane uzyskane od poszczególnych członków Kapituły trafiają do Sekretariatu Konkursu 

w celu zsumowania ich i na tej podstawie utworzenia ostatecznego rankingu 
Uczestników Finalistów; 

• Po dokonaniu wyboru Laureatów przez Członków Kapituły oraz po wykonaniu części 
administracyjnej przez Sekretariat Konkursu, powstaje protokół - Lista Laureatów, który 
jest dokumentem poufnym, aż do momentu odczytania nazwisk podczas uroczystej 
Gali wręczenia Nagród GWIAZDA MOŻLIWOŚCI. Protokół podpisuje Honorowy 
Przewodniczący Kapituły, a w razie niemożliwości podpisania protokołu przez niego, 
protokół podpisuje Organizator. 
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§ 9 
Warunki i zasady wykorzystanie własności  

i wizerunku uczestników Konkursu GWIAZDA MOŻLIWOŚCI 
 

1. W celu promocji idei Konkursu oraz sylwetek Uczestników Finalistów Organizator uzyskuje 
prawo do nieodpłatnego umieszczenia nadesłanych podstawowych informacji zawartych  
w Formularzu zgłoszeniowym w szczególności imię, nazwisko, wiek, zawód, działalność, 
osiągnięcia oraz do wykorzystania wizerunku, w szczególności poprzez opublikowanie 
dołączonych do zgłoszenia zdjęć tych osób na stronach www.stellavirium.org, portalach 
społecznościowych Organizatora, materiałach drukowanych, wideo, w prasie, telewizji 
przez czas nieoznaczony.  

2. Organizator uzyskuje prawo do publikowania danych osobowych oraz zdjęć promujących 
Konkurs oraz w materiałach pokonkursowych, na zasadach opisanych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo podawania do publicznej wiadomości listy Uczestników 
Finalistów i Laureatów wraz z uzasadnieniem nominacji (w szczególności w informacjach 
prasowych, stronach internetowych, mediach) na zasadach opisanych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji Konkursu, 
w szczególności Gali wręczenia Nagród GWIAZDA MOŻLIWOŚCI oraz jej prezentacji 
w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym Konkursem, 
a Uczestnik zgadza się na nieodpłatną publikację jego wizerunku utrwalonego podczas Gali 
wręczania nagród. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem otwarcia Konkursu. 

2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
danych osobowych podanych w formularzach i kartach zgłoszenia zgodnie z art. 13 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
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), zwanego dalej RODO. 

3. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją Konkursu jest 
Fundacja Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM, ul. W. Syrokomli 11/8, 30-102 Kraków, KRS 
nr: 0000457163. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na 
przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją Konkursu. 
Wyrażenie zgody na przetwarzane danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne 
celem wzięcia udziału w Konkursie. 

4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa 
oraz będą wykorzystywane w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia 
organizowanego Konkursu i jego rozstrzygnięcia oraz realizacji zadań statutowych Fundacji.  

5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu lub 
do czasu wycofania się z udziału w Konkursie, a następnie archiwizowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestnika do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

http://www.stellavirium.org/
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7. Uczestnikom i osobom, których dane dotyczą w szczególności członkom Sekretariatu, 
Kapituły i Sponsorom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich 
sprostowania. Przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału 
w Konkursie. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania udostępnionych danych osobowych w 
zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości Konkursu. 

10. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że: przysługują mu prawa  
dysponowania zdjęciami zawierającymi wizerunek Uczestnika. 

11. Nazwa, marka, logo, domena internetowa Konkursu są własnością Organizatora Konkursu  
i podlegają ochronie prawnej na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

12. Organizator jest uprawniony do zmian postanowień niniejszego Regulaminu.  Dotyczy to  
w szczególności terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfiki 
nagrody. 

13. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 
www.stellavirium.org. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, odwołania, zmiany terminu Konkursu bez 
podania przyczyny w każdym czasie. 

15. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest ostateczna i zastępuje decyzje Sekretariatu 
oraz Kapituły. 

 

 

 
Akceptuję niniejszy regulamin i zobowiązuję się go przestrzegać 

 
 
 

……………………………….. 
Data, czytelny podpis 

 
 
 

http://www.stellavirium.org/

