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REGULAMIN KONKURSU  
GOZpodarne wyzwanie 2021 

 
 
 
 

 
§ 1. [PRZEDMIOT / ORGANIZATOR] 

1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia konkursu grantowego pod nazwą 
„GOZpodarne wyzwanie”, zwanego dalej „Konkursem” oraz zasady przyznawania grantów, 
zwanych dalej „Granty”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Stena Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójeckiej 208, zwana dalej „Stena Recycling” lub 
„Organizator”.  

3. Partnerem wspierającym pełniącym obowiązki sekretariatu konkursu jest Fundacja „Za górami, 
za lasami”, ul. Międzyborska 50 m. 69, 04-041 Warszawa, Polska 

4. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Stena Recycling. 
 

§ 2. [CEL KONKURSU / TERMIN] 

1. Celem Konkursu jest promocja idei gospodarki obiegu zamkniętego (dalej: „GOZ”)  
i wynikających z niej korzyści oraz wyróżnienie najlepszych autorskich pomysłów na promocję 
działań idei gospodarki obiegu zamkniętego realizowanych lokalnie. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony według  następującego terminarza: 
 

• od 1 czerwca 2021 r. do 20 lipca 2021 r. do godziny 23:59 – nabór zgłoszeń konkursowych 
(zwanych dalej „zgłoszeniem konkursowym”), 

• do dnia 30 sierpnia 2021 r. włącznie  – ogłoszenie wyników konkursu, 

• do dnia 30 października 2021 r. włącznie  – realizacja zwycięskich projektów, 

• do 15 listopada 2021 r. włącznie  – nadsyłanie sprawozdań. 
 
 

§ 3. [PODMIOTY] 

1. Konkurs adresowany jest do: 
1) organizacji pozarządowych w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.); w szczególności 
fundacji i stowarzyszeń.   

2) samorządowych jednostek organizacyjnych typu świetlice środowiskowe, biblioteki, lokalne 
kluby, stołówki, domy pomocy;  

3)  podmiotów w rozumieniu art. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)  

4) innych podmiotów, których działalność służy realizacji celów niegospodarczych oraz 
społecznie użytecznych i zgodnych z celem konkursu,  
zwanych dalej „Uczestnikami”. 

2. W Konkursie mogą brać udział podmioty, które: 
1) mają siedzibę organu właściwego, są zlokalizowane lub mają zakres działania, który obejmuje 

minimum jeden z następujących powiatów bydgoski, kartuski, wejherowski pucki, lubelski, suwalski, 
rzeszowski, policki, poznański, wrocławski, oświęcimski i wschowski, oraz miasta na prawach 
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powiatu: Bydgoszcz, Gdynia, Siemianowice Śląskie, Szczecin, Sosnowiec, Warszawa, Poznań, 
Rzeszów, Suwałki, Wrocław, 

2) prześlą w terminie zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie (dalej: Zgłoszenie lub zgłoszenie 
konkursowe), 

3) zaakceptują Regulamin Konkursu. 
 
  

§ 4. [ZGŁOSZENIE] 

1. Zgłoszenia konkursowego można dokonać poprzez przesłanie wypełnionego formularza w 
formacie pdf., jpg., lub png. (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres 
konkursGOZ@stenarecycling.com.  

2. Do zgłoszenia konkursowego można dołączyć materiały dodatkowe w formacie pdf., jpg., 
png. Maksymalna łączna wielkość załączników nie może przekraczać 5 MB. 

3. Uczestnik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia w ciągu 2 dni roboczych od daty jego 
zarejestrowania przez Organizatora.   

4. Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę zgłoszeń konkursowych z zastrzeżeniem, że 
żaden z elementów zaplanowanych działań zawartych w poszczególnych zgłoszeniach nie 
będzie się powtarzał. Powyższe nie dotyczy tych samych zgłoszeń ale dotyczących innych 
lokalizacji. Oceny dokonuje Organizator, który ma prawo odrzucić powtarzające się 
zgłoszenia. Od takiej oceny odwołanie nie przysługuje.  

5. Zgłoszenie konkursowe musi realizować przynajmniej jeden z następujących celów: 
a. Promocja gospodarki obiegu zamkniętego 
b. Zachęcenie do podejmowania aktywnych działań w zakresie gospodarki obiegu 

zamkniętego 
c. Kształtowanie postaw i świadomości w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego 
d. Wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego 

6. Poprzez akceptację Regulaminu Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do jego 
przestrzegania.  

7. Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Zgoda może być 
cofnięta w każdej chwili. Uczestnik został poinformowany i godzi się z faktem, że cofnięcie 
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z Konkursem 
oznacza brak możliwości dalszego udziału w Konkursie i jest równoznaczny z 
jednoczesnym wykluczeniem z Konkursu.   

8. Termin składania zgłoszeń konkursowych uczestnictwa w Konkursie upływa 20 lipca             
2021 r. o godzinie 23:59.  

9. Jeżeli nie upłynął jeszcze termin do składania zgłoszeń konkursowych istnieje możliwość 
korekty lub uzupełnienia zgłoszenia już wysłanego wyłącznie przez kontakt z 
Organizatorem.  

10. Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych na dzień upływu terminu do 
zgłoszenia oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane, chyba że Organizator 
zdecyduje inaczej. Za wnioski zgłoszone po terminie uważa się także takie, które 
niezależnie od przyczyn, nie dotarły do Steny Recycling w powyższym terminie. Za wnioski 
niespełniające wymagań formalnych uważa się także następczo wnioski składanie bez lub 
z przekroczeniem zakresu upoważnienia. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek 
przeszkody czy opóźnienia związane z przesłaniem zgłoszenia drogą elektroniczną, 
niezależnie od ich przyczyny.  

11.  Organizator konkursu nie zwraca kosztów przygotowania zgłoszeń konkursowych.  
12. W przypadku gdy w zgłoszeniu konkursowym są zawarte treści, które mogą stanowić utwór 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) to zgłoszenie konkursowe Uczestnika jest 
równoznaczne z oświadczeniem tego uczestnika, że przysługują mu nieograniczone 



 

STENA RECYCLING Sp. z o.o. 
ul. Grójecka 208  
02 - 390 Warszawa 
 
 

 
Tel.:+48 698 000 555 
poland@stenarecycling.com 
www.stenarecycling.pl 
 
 

 
NIP 527-23-46-985,  KRS pod nr 0000027111  
Sąd Rejonowy  dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy  
Wysokość kapitału zakładowego 8 000 000,00 PLN 
Konto bankowe: DNB Bank Polska S.A  
PL72 2190 0002 3000 0046 7578 0101 
Nr rejestrowy BDO: 000000969 

 
 

autorskie prawa majątkowe do tego utworu wraz z zezwoleniem na wykonywanie praw 
zależnych i gwarantuje on niewykonywanie przez autora swoich praw osobistych. Uczestnik 
Konkursu ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne naruszenie praw osób trzecich 
z tytułu dokonanego zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę 
autora na używanie jego utworu na potrzeby zgłoszenia i wykorzystywania go do celów 
związanych z Konkursem na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

13. Osoba składająca zgłoszenie konkursowe oświadcza, że jest osobą uprawnioną do jego 
złożenia, w tym przysługuje jej prawo do reprezentowania osoby prawnej zgłaszanej w tym 
Konkursie. W ramach weryfikacji Organizator ma prawo do żądania dalszych wyjaśnień, w 
szczególności potwierdzania udzielenia pełnomocnictwa lub upoważnienia.  

 
§ 6. [ZASADY WYBORU] 

1. Granty zostaną przyznane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 
2. Zgłoszenia konkursowe w pierwszej kolejności zostaną poddane ocenie formalnej według 

kryteriów: 
a. pomysł jest zgodny z celami konkursu, 
b. harmonogram działań wpisuje się w terminarz konkursu, 
c. budżet mieści się w maksymalnej kwocie dofinansowania, 
d. uczestnik jest podmiotem uprawnionym do złożenia zgłoszenia konkursowego 

3. Oceny formalnej zgłoszeń, w tym spełnienia formalnych kryteriów dotyczących podmiotu oraz 
zakresu jego działania dokonuje Organizator. Po dokonaniu oceny formalnej zgłoszenie jest 
kierowane do oceny merytorycznej.  

4. W celu wybrania zwycięzców Konkursu spośród wszystkich Uczestników Konkursu, Organizator 
powoła Jury, składające się z co najmniej 3 członków, które dokona merytorycznej oceny 
zgłoszeń. Zasady dotyczące powołania Jury i jego funkcjonowania określa każdorazowo 
Organizator.  

5. W trakcie oceny wniosków Jury może zwrócić się do uczestnika z prośbą o uzupełnienie 
informacji. 

6. Ocena merytoryczna zgłoszeń nadesłanych w ramach Konkursu odbywa się w dwóch etapach.  
7. W pierwszym etapie, wszyscy członkowie Jury oceniają wszystkie zgłoszenia konkursowe, które 

pozytywnie przeszły ocenę według kryteriów formalnych. Ocena merytoryczna w pierwszym 
etapie odbywa się na podstawie kryteriów: 

a. poprawność merytoryczna i powiązanie z tematyką konkursu (0-15 pkt), 
b. zasięg projektu, w tym liczba osób zaangażowanych bezpośrednio w działania 

projektowe (0-7 pkt), 
c. spodziewane efekty ekologiczne oraz kształtujące świadomość i właściwe postawy (0-10 

pkt), 
d. planowana promocja projektu (0-7 pkt), 
e. kosztorys – poprawność rachunkowa i zgodność planowanych wydatków z 

zaplanowanymi działaniami (0-5 pkt), 
f. ocena wartości merytoryczno - społecznej projektu (0-15 pkt). 

8. Do drugiego etapu przechodzi maksymalnie 40 zgłoszeń konkursowych z najwyższą liczbą 
punktów, z których Jury wybiera zwycięzców. Decyzja Jury jest ostateczna.  

9. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Organizator zamieści na stronie internetowej 
www.stenarecycling.pl do dnia 30 sierpnia 2021 roku włącznie. 

10. O sposobie i formie wręczenia grantów Organizator zawiadomi Uczestników z odpowiednim 
wyprzedzeniem w formie elektronicznej.  
 

§ 7. [NAGRODY] 
1. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w postaci grantu (dofinansowania do zgłoszonego projektu) w 

wysokości maksymalnej do 5.000 złotych na jedno zgłoszenie konkursowe.  

http://www.stenarecycling.pl/
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2. Granty zostaną przekazane wyłonionym przez Jury Uczestnikom na podstawie umowy, 
regulującej szczegółowy zakres odpowiedzialności Organizatora Konkursu i Uczestnika 
Konkursu, z przeznaczeniem na sfinansowanie lub częściowe sfinansowanie projektu 
zgłoszonego w ramach konkursu GOZ. 

3. Granty zostaną wypłacone w dwóch transzach. I transza 80% wysokości grantu na realizację 
projektu, II transza 20% wysokości grantu po zakończeniu projektu i dostarczeniu do 
Organizatora raportu merytorycznego i finansowego. Grant może także zostać wypłacony w 
odmienny sposób na podstawie indywidualnych ustaleń.  

4. Organizator oświadcza, że dofinansowanych może zostać do 20 (dwudziestu) zgłoszeń 
konkursowych.  

5. W przypadku niezrealizowania działań opisanych w zgłoszeniu konkursowym z przyczyn 
lezących po stronie Uczestnika Konkursu w terminie do 3 miesięcy od przyznania grantu wygasa 
i powinien on zostać zwrócony (o ile został uprzednio wypłacony), chyba że uprzednio Stena 
Recycling, zgodzi się na piśmie pod rygorem nieważności na przedłużenie terminu na jego 
realizację określając nowy termin realizacji.  

6. Przedłużenie terminu realizacji projektu z wniosku może mieć miejsce tylko raz.  
7. Organizator ma prawo, w każdym czasie, do sprawdzania realizacji projektu oraz żądania od 

uprawnionego z Grantu, informacji i materiałów dotyczących projektu, w tym takich 
dowodzących realizacji projektu zgodnie z założeniami. W przypadku stwierdzenia uchybień w 
realizacji projektu, Organizator ma prawo wstrzymać wypłacenie grantu w całości lub w części, 
uzależnić jego otrzymanie od spełnienia dodatkowych warunków albo odstąpić od finansowania 
na realizację takiego projektu.  

8. Organizator konkursu ma prawo do wykorzystywania wszelkich otrzymanych od uczestników 
konkursu oraz dalszych beneficjentów programu, informacji i materiałów do promowania 
Konkursu, jego idei oraz efektów (m. in. w postaci efektów zrealizowanego projektu) bez 
dodatkowego upoważnienia.  

9. Warunkiem rozliczenia wniosku o dofinansowanie jest sprawozdanie mające na celu 
dokumentowanie realizacji projektu zawierające w szczególności: 

a. oświadczenie o realizacji projektu wraz z jego opisem oraz zamierzonymi i osiągniętymi 
efektami,  

b. Zestawienie wydatków i kopie dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie 
środków zgodnie z zaplanowanym budżetem, 

c. Prezentację i dokumentację działań i efektów projektu wraz z dokumentacją fotograficzną 
w wersji elektronicznej. 

10. Uczestnik jest zobowiązanych przesłać wyżej wymienione sprawozdanie drogą elektroniczną 
na adres konkursGOZ@stenarecycling.com w terminie określonym w umowie nie później 
jednak niż do 15 listopada 2021 r. Organizator zastrzega sobie ocenę przebiegu oraz fakt 
realizacji w terminie projektu  uprawniający go do odmowy wypłacenia lub żądania zwrotu 
grantu, jeżeli ta ocena będzie negatywna.  

11. W przypadku braku złożenia sprawozdania przez Uczestnika Konkursu Organizator zwróci się do 
uczestnika o przesłanie sprawozdania. Uczestnik jest wówczas zobowiązany do przełożenia 
sprawozdania w terminie 7 dni od daty wysłania wezwania. Nieprzesłanie sprawozdania jest 
równoznaczne z brakiem realizacji programu w terminie i Organizator ma prawo żądać zwrotu 
grantu (jeśli został wypłacony) lub go nie wypłacać.  

 
 

§ 8. [PRAWA OSOBISTE / WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA] 

1. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że Stena Recycling będzie wykonywać zdjęcia, 
nagrania filmowe i wywiady z jego udziałem dla celów związanych z Konkursem, a powstałe 
zdjęcia, nagrania filmowe i teksty będą wykorzystywane w publikacjach  
i materiałach audiowizualnych, w tym m.in. w prasie, telewizji, Internecie, broszurach  

mailto:konkursGOZ@stenarecycling.com
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i materiałach zdjęciowych, jak również będą rozpowszechniane do mediów światowych oraz w 
czasie ewentualnej gali wręczenia nagród i wyrażają na to zgodę. 

2. Uczestnik konkursu akceptując Regulamin wyraża nieodwołalną zgodę na wykonywanie zdjęć, 
nagrań filmowych i wywiadów z jego udziałem dla celów związanych  
z Konkursem, a powstałe zdjęcia, nagrania filmowe i teksty będą wykorzystywane  
w publikacjach i materiałach audiowizualnych, w tym m.in. w prasie, telewizji, Internecie, 
broszurach i materiałach zdjęciowych, jak również będą rozpowszechniane do mediów 
światowych oraz w czasie ewentualnej gali wręczania nagród w Konkursie. 

3. Każdy uczestnik Konkursu udziela Stenie Recycling prawa do powielania, umieszczania i 
wykorzystywania jego danych, wizerunku, osiągnięć i tytułów na całym świecie, bezterminowo. 
Upoważnienie to jest ściśle ograniczone do użytku Stena Recycling i jest bezpośrednio 
związane zarówno z realizacją Konkursu „GOZpodarne wyzwanie”, jak i jego promowaniem, 
propagowaniem i reklamą. 

4. Uczestnik Konkursu, poprzez akceptację Regulaminu konkursu upoważnia Stenę Recycling do 
publikacji listy zwycięzców Konkursu wraz z upublicznieniem danych osobowych i wizerunku 
zwycięzców w środkach masowego przekazu oraz notką biograficzną tj.  m.in. w ogólnopolskiej 
prasie, w Internecie i w innych mediach. 

5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych i wizerunku, jako 
zwycięzcy poprzednich konkursów do celów promowania czy organizacji następnych 
konkursów oraz idei gospodarki obiegu zamkniętego.  

 
§ 9. [REKLAMACJE] 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu zgłaszać można na adres: Stena Recycling Polska, ul. 
Grójecka 208, 02-390 Warszawa przez cały czas trwania Konkursu. 

2. Kontakt z Organizatorem w zakresie zgłoszeń to: 
 Victoria Żelisławska, Specjalista ds. Marketingu i PR Stena Recycling sp. z o.o., e-mail: 
victoria.zelislawska@stenarecycling.com. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, jego dokładny 
adres korespondencyjny, adres e-mail, opis okoliczności stanowiących podstawę do złożenia 
reklamacji oraz określenie żądania składającego reklamację. 

4. Reklamacje rozpatrzone zostaną przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich 
otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za 
pośrednictwem  listu poleconego. Rozpatrzenie reklamacji jest ostateczne i nie przysługuje 
od niego odwołanie. 

 
§ 10. [ROSZCZENIA] 

1. Wszelkie roszczenia osób trzecich, związane z naruszeniem zapisów niniejszego 
Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, obciążać będą odpowiednio tego Uczestnika 
Konkursu. 

2. Wszelkie roszczenia dotyczące nagrody są wyłączone.  

 
§ 11. [DANE OSOBOWE] 

1. Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 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 tych 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) – zwanego dalej „RODO”, informujemy każdego Uczestnika będącego osobą 
fizyczną oraz członka Jury jak niżej.  

mailto:victoria.zelislawska@stenarecycling.com
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2. Administratorem danych osobowych jest Stena Recycling Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 27111 – „Administrator”, który 
przetwarza dane Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) oraz lit. f) RODO. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia jego 
wyników, rozliczeń podatkowych z Uczestnikami/członkami Jury (o ile dotyczy), 
zapewnienia realizacji w ramach stosunku umownego świadczeń lub uprawnień, na które 
Uczestnik / członek Jury wyraził zgodę w szczególności do celów dalszej współpracy w 
sprawie grantu (umowa w przypadku Uczestników), dalszej promocji oraz reklamowania 
Konkursu i jego idei, prowadzenia kroniki Konkursu. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w ust. 3 powyżej odbiorcą 
danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych osobowych przekazuje 
dane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa; podmioty 
upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów 
wykonawczych; inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązujących lub umów np. operatorzy pocztowi, operatorzy mediów, audytorzy, 
doradcy prawni i podatkowi, ubezpieczyciele, brokerzy firmy archiwizujące dokumenty, 
partnerzy świadczący usługi w tym usługi (głównie informatyczne) itp.  

5. Niezależnie od powyższego Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych 
Uczestników Konkursu / członków Jury podmiotom, które współpracują z nim przy 
przeprowadzeniu Konkursu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego 
przeprowadzenia, w tym przeprowadzenia gali ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w 
sposób on-line. 

6. Administrator przekazuje dane osobowe w ramach grupy kapitałowej Stena Metall AB na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz na podstawie art. 89 ust. 1 RODO.  

7. Administrator informuje, że organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w 
ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem nie są uznawane za odbiorców w 
ramach RODO.  

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres Konkursu oraz okres realizacji projektu 
edukacyjnego związanego z grantem jako nagrodą Konkursu do czasu cofnięcia zgody lub 
do 5 lat liczonych na koniec roku kalendarzowego w którym zakończył się Konkurs lub 
zakończył się projekt edukacyjny. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania.  

10. W zakresie wskazanym w art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), art. 18 RODO 
(prawo do ograniczenia przetwarzania), art. 19 RODO (prawo do informacji o 
sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych), art. 20 
RODO (prawo do przenoszenia danych), art. 21 RODO (prawo do sprzeciwu) przysługują 
Uczestnikowi / członkowi Jury powyższe prawa z zastrzeżeniem wyłączeń i warunków w 
tych artykułach RODO wskazanych.  

11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje osobie które dane dotyczą 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na fakt 
przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem przed cofnięciem zgody. Cofnięcie 
zgody na przetwarzania danych osobowych podczas Konkursu może powodować 
wykluczenie z Konkursu lub uniemożliwić dalszą współpracę, także w ramach umowy 
dotyczącej grantu o ile zgoda stanowi lub może stanowić jedyną podstawę do dalszego 
przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do realizacji umowy. 

12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych przysługuje Uczestnikowi na podstawie art. 77 RODO prawo wniesienia skargi 
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do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w rozumieniu 
RODO.  

13. Dane osobowe będą przetwarzanych w formie papierowej oraz w systemach 
informatycznych Administratora oraz podmiotu przetwarzającego, któremu Administrator 
powierzył przetwarzanie danych osobowych.  

14. Administrator może przekazać dane osobowe do kraju poza UE/EOG, jeśli któryś z 
dostawców lub partnerów biznesowych Stena Metall będzie mieć tam swoją siedzibę. Jeśli 
dane osobowe zostaną przekazane do kraju poza UE/EOG, administrator podejmie środki 
zapewniające dalszą ochronę tych danych oraz środki wymagane prawnie w momencie 
przekazania danych osobowych do kraju poza UE/EOG. 

15. Dane osobowe mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, ale decyzja końcowa dotycząca osób których dane są przetwarzanie nie jest 
wyłącznie oparta na tym zautomatyzowanym przetwarzaniu. 

16. Punkt kontaktowy Administratora w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych to Stena Recycling Sp. z o.o. Ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa e-mail: 
dane.osobowe@stenarecycling.com  

17. W celu usprawnienia komunikacji prosimy o dopisanie na kopercie, w przypadku 
korespondencji pocztowej: „DANE OSOBOWE”. 

 
§ 12. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Stena Recycling Sp. z o.o.  
w Warszawie przy Grójeckiej 208, 02-390 Warszawa, a także na stronie internetowej 
www.stenarecycling.pl  

2. Integralną część Regulaminu Konkursu stanowi formularz: Zgłoszenie konkursowe  (załącznik nr 
1).  

3. Organizator zastrzega sobie (i) prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu następuje 
poprzez jego opublikowanie na stronie internetowej www.stenarecycling.pl; (ii) prawo do odstąpienia od 
organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w każdym czasie, bez podania przyczyny; (iii) prawo do 
nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych zgłoszeń lub ich 
niewystarczającej jakości merytorycznej; (iv) prawo wręczenia wszystkich lub niektórych tylko nagród; (v) 
prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, jeżeli, ale niewyłącznie: 

i. zgodnie z ocenę Organizatora nie zostały spełnione wymogi formalne zgłoszenia 
Uczestników lub kryteria te uczestnik przestał spełniać w trakcie trwania 
Konkursu niezależnie od przyczyny, 

ii. zgodnie z uznaniem Steny Recycling zaistnieją inne okoliczności, które 
spowodują, że uczestnictwo Uczestnika w Konkursie nie będzie możliwe lub 
może negatywnie wpłynąć na wizerunek Steny Recycling lub prestiż Konkursu 
lub jego przebieg np. dowiedzenie się o istnieniu roszczeń dotyczących 
zgłoszonego do konkursu projektu, złożenie nieprawdziwych oświadczeń itp., 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu Grantu przed upływem terminu 
zastrzeżonego do realizacji projektu, jeżeli współpraca stron po jego przyznaniu nie jest możliwa 
lub jest nadmiernie utrudniona, nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie do umowy albo cofnięta 
została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, chyba że przetwarzanie takich danych 
osobowych jest możliwe na innej podstawie prawnej niż zgoda.   

5. Stena Recycling zastrzega sobie prawo dopuszczenia do udziału w Konkursie Uczestnika 
pomimo niespełnienia kryteriów (jednego lub więcej) Konkursu ze względu na uzasadnione 
okoliczności.  

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie zmianę członków Jury w przypadkach losowych oraz w 
przypadku cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych, jeśli nie może przetwarzać 
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danych osobowych tego członka Jury na innej podstawie prawnej. Zmiana członka Jury nie 
wpływa na przebieg Konkursu a decyzje, które zostały podjęte pozostają w mocy.  

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania treści zawartej  
w złożonym przez zwycięzców Konkursu w celu ich publikacji w materiałach prasowych lub 
wykorzystania w ewentualnych materiałach promocyjnych. 

8. Stena Recycling zastrzega sobie prawo rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych 
postanowieniami regulaminu Konkursu oraz prawo do interpretacji postanowień Regulaminu. 
Wszelkie tytuły mają wyłącznie walor informacyjny i nie stanowią o interpretacji treści Regulaminu.  

 
Przyjęto, Warszawa, 26.04.2021.   

 
 
 
 


