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REGULAMIN 
VI edycji Konkursu „Stena Circular Economy Award 

– Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego” (zwany dalej „Regulaminem”) 

 

§ 1. [PRZEDMIOT / ORGANIZATOR] 

1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Stena Circular 

Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego”, zwanego dalej „Konkursem”, 

oraz zasady przyznawania nagród, zwanych dalej „Nagrody”. 

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. Partnerami merytorycznymi konkursu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ul. Szpitalna 

5/20, 00-031 Warszawa  

4. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Stena Recycling. 

 

§ 2. [CEL KONKURUSU / TERMIN] 

1. Celem Konkursu jest promocja idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego („GOZ”)  

i wynikających z niej korzyści oraz wyróżnienie (promocja) przedsiębiorstw, które wdrażają 

rozwiązania z obszaru GOZ, a także aktywizacja innych przedsiębiorstw  

i jednostek naukowych do stosowania dobrych praktyk w tym obszarze. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w terminie od 09 stycznia 2023 r. do 31 kwietnia 2023r. 

3. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych (zwanych dalej „zgłoszeniem” lub „wnioskiem”) 

to okres od 09 stycznia 2023 r. do 12 lutego 2023 r. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 31 kwietnia 2023 r. 

 

§ 3. [PODMIOTY] 

1. Konkurs adresowany jest do: 

1) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia 

06 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 poz. 1292.)  

2) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu Ustawy  

z 06 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych  

i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. 2020 poz. 1252).  

3) osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość 

prawną (np. uczelni); 

zwanych dalej łącznie „Przedsiębiorcami” oraz 

4) studentów i doktorantów uczelni zwanych dalej łącznie ‘studentami” stanowiących 

wspólnotę uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U.2020. poz. 85) bez względu na nazwę uczelni, jej rodzaj, a 

także kierunek, poziom i profil kształcenia studenta czy doktoranta. Powyższe dotyczy 

także doktorantów Instytutów Polskiej Akademii Nauk działających na podstawie 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2019 poz. 

1183). Zgłoszenie w tej kategorii może być złożone indywidualnie lub przez grupę osób 

z jednej uczelni (max. 3 osoby). W przypadku grupy studentów wymogi formalne 

dotyczą każdego ze studentów z osobna. 

2. W Konkursie mogą brać udział podmioty, które: 



Strona 2 z 17 

 

1) są przedsiębiorcami mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie 

oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,  

2) posiadają status studentów polskich uczelni wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 20 

lipca 2018 roku o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020. poz. 85) i maja pełną 

zdolność do czynności prawnych, 

3) zaakceptują Regulamin Konkursu i będą go przestrzegać, 

4) udzielą zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy osób fizycznych), 

5) złożą kompletne zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie zawierające dokumentację 

wskazaną w § 5 ust. 5 i 6 Regulaminu,  

zwane dalej łącznie „Uczestnikami” lub pojedynczo „Uczestnikiem”.  

§ 4. [ZGŁOSZENIE] 

1. Przesłanie zgłoszenia (dalej zwany także ‘wnioskiem’) do Konkursu możliwe jest 

wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie 

www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award. 

2. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik potwierdza w imieniu własnym oraz w imieniu osób 

od których otrzymał pełnomocnictwo/prokurę, że:  

a. zapoznał się i zaakceptował Regulamin Konkursu na stronie internetowej 

konkursu w szczególności wyraził zgody na postanowienia § 8 Regulaminu, 

b. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych  

z przeprowadzeniem, realizacją Konkursu oraz współpracy w ramach 

otrzymanych nagród określonych szczegółowo w § 11 Regulaminu, 

c. pełnomocnictwo do reprezentacji / prokura zostały mu udzielone i nie zostały 

odwołane ani w inny sposób nie wygasły (dotyczy osób prawnych oraz osób 

fizycznych będących przedsiębiorcami), 

d. pełnomocnictwo do reprezentacji w imieniu grupy studentów, w tym wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zostało mu udzielone i nie wygasło 

lub w inny sposób nie przestało obowiązywać (dotyczy przedstawiciela grupy), 

e. wyraził zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych oraz danych 

osobowych osób w imieniu których występuje, 

f. złożył oświadczenia i zgody wymagane Regulaminem w imieniu swoim oraz 

swoich mocodawców (o ile działa na podstawie posiadanego 

pełnomocnictwa), 

g. nie jest i nie był pracownikiem Stena Recycling Sp. z o.o. ani nie jest członkiem 

rodziny tych osób tj. nie jest wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz 

małżonkiem (także po ustaniu małżeństwa), a także osobą pozostającą w 

stosunku przysposobienia, ani nie jest osobą fizyczną nie prowadzącą 

działalności gospodarczej pozostającą z Organizatorem w stosunku umowy 

zlecenia,  

h. zapoznał się z polityką prywatności Organizatora dostępną na stronie 

https://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award i ją akceptuje.  

3. Poprzez akceptację Regulaminu Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do jego 

przestrzegania i godzi się na warunki dotyczące Konkursu.  

4. 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.   

5. W przypadku grupy studentów wymogi dotyczące zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dotyczą każdego z nich z osobna a cofnięcie zgody przez któregokolwiek 

http://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award
https://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award
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z nich uniemożliwia dalszy udział w Konkursie całej grupy i jest równoznaczny z 

wykluczeniem grupy studentów z Konkursu.  

6. Grupa studentów zobowiązana jest wskazać swojego przedstawiciela, który 

reprezentuje grupę studentów we wszystkich czynnościach związanych z udziałem w 

Konkursie. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych może być 

dokonana przez przedstawiciela.  

 

§ 5. [KATEGORIE KONKURSU] 

1. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: dwóch kategoriach dla Przedsiębiorców  

i jednej kategorii dla Studentów. 

2. Uczestnicy konkursu, będący Przedsiębiorcami mogą złożyć wniosek w jednej z dwóch 

kategorii lub mogą dokonać oddzielnego zgłoszenia do każdej z kategorii którymi są:  

a. Wdrożone praktyki z obszaru GOZ, 

b. Wdrożone działania na rzecz promocji idei GOZ. 

3. Uczestnicy konkursu będący Studentami, mogą dokonać zgłoszenia tylko jednego projektu 

w kategorii: 

a. Propozycja wdrożenia GOZ (rozumiana szeroko jako propozycja wdrożenia 

wybranego modelu biznesowego, projekt rozwiązania (np. aplikacja mobilna, 

produkt, usługa), które mogą być przydatne dla biznesu lub konsumentów lub 

propozycja akcji społecznej na rzecz promocji idei GOZ. 

4. Zgłoszenia wraz z dokumentami wskazanymi w § 5 ust. 5 i ust. 6 należy przesłać przez 

formularz dostępny na stronie www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award  

5. Do formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy ubiegający się o nagrodę zobowiązani są 

dołączyć: 

a. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, zaświadczenie 

o numerze NIP oraz numerze Regon, 

b. wypełniony wniosek konkursowy, będący częścią formularza; formularz winien być 

wypełniony przez osobę mającą prawo do reprezentacji przedsiębiorcy; 

c. opis wdrożonych praktyk GOZ lub opis działania na rzecz promocji idei GOZ (w 

zależności od wybranej przez Przedsiębiorstwo kategorii konkursowej). Opis 

powinien zawierać informacje odpowiadające kryteriom oceny, tj. uzasadnienie 

dotyczące dostosowania wdrożonych praktyk do zasad GOZ, wskazanie na 

innowacyjność oraz efektywność praktyk. Przedsiębiorstwa mają możliwość 

dołączyć do zgłoszenia materiały uzupełniające w postaci zdjęć, filmów, prezentacji, 

d. krótkie podsumowanie zgłoszonego projektu w języku angielskim. 

6. Do formularza zgłoszeniowego Studenci ubiegający się o nagrodę zobowiązani są dołączyć: 

a. wypełniony wniosek konkursowy, który jest częścią formularza zgłoszeniowego, 

b. prezentację, zapisaną jako plik w formacie *.pdf prezentującą wybrane zagadnienie. 

W treści prezentacji powinny się znaleźć informacje odpowiadające kryteriom oceny, 

tj. uzasadnienie dostosowania propozycji do zasad GOZ, wskazanie na 

innowacyjność oraz efektywność propozycji. Prezentacja nie powinna przekraczać 

25 slajdów, 

c. dokument z uczelni potwierdzający status studenta (np. ważna legitymacja lub 

potwierdzony przez uczelnię wydruk z dokumentacji przebiegu studiów zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 

roku w sprawie studiów Dz.U. z 2018 r. poz. 1861),  

d. oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, 

e. krótkie (ok. 1500 znaków ze spacjami) podsumowanie prezentacji  

w języku angielskim, 

mailto:wraz
http://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award
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7. Dokumenty zgłoszeniowe, za wyjątkiem skróconego opisu projektu, powinny być 

przygotowane w języku polskim. 

8. Termin składania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie upływa 12 lutego 2023 r. o północy.  

9. Jeżeli nie upłynął jeszcze termin do składania zgłoszeń istnieje możliwość korekty lub 

uzupełnienia zgłoszenia już wysłanego wyłącznie przez kontakt z Organizatorem wskazany 

w § 9 Umowy.  

10. Wnioski 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. Zgłoszenie do Konkursu uczestnika będącego osobą fizyczną jest równoznaczne z 

oświadczeniem tego uczestnika, że przysługują mu nieograniczone terytorialnie i czasowo 

autorskie prawa osobiste i majątkowe do złożonej pracy zgłoszeniowej na wszystkich 

znanych w dniu zgłoszenia polach eksploatacji wraz z prawem na wykonywanie praw 

zależnych. Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne 

naruszenia praw osób trzecich z tytułu dokonanego zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenie 

do konkursu oznacza zgodę autora na używanie pracy zgłoszeniowej i wykorzystywanie jej 

do celów związanych z Konkursem na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.  

12. Zgłoszenie do Konkursu uczestnika nie będącego osobą fizyczną jest równoznaczne z 

oświadczeniem tego uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa 

majątkowe do złożonej pracy zgłoszeniowej 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 pracy zgłoszeniowej i wykorzystywanie jej do celów związanych z 

Konkursem na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

13. Osoba fizyczna zgłaszająca wniosek do Konkursu w imieniu przedsiębiorcy lub grupy 

studentów uważana jest za osobę, której przysługuje prawo do reprezentowania osoby 

zgłaszanej w tym Konkursie. W ramach weryfikacji praw do reprezentowania danego 

podmiotu lub grupy studentów w konkursie, Organizator ma prawo do żądania dalszych 

wyjaśnień, w szczególności dowodu udzielenia pełnomocnictwa lub upoważniania. Wzory 

formularzy pełnomocnictw w załączniku nr 3 i załączniku nr 4 są nieobowiązkowe co do formy 

ale obowiązkowe co do zakresu reprezentacji a więc dopuszcza się złożenie innego 

dokumentu z której wynika jednoznacznie udzielenie i istnienie takiego prawa do 

reprezentacji i składania oświadczeń w ramach Konkursu co najmniej w zakresie formularzy 

odpowiednio z załącznik nr 3 i załącznika nr 4. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego 

wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.    

 

 

§ 6. [ZASADY WYBORU] 

1. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 

2. W celu wybrania Zwycięzców Konkursu spośród wszystkich Uczestników Konkursu, 

Organizator powołał Jury, które dokona merytorycznej oceny zgłoszeń. 

3. Przy merytorycznej ocenie zgłoszeń we wszystkich trzech kategoriach przyjęte zostały 

następujące kryteria oceny wraz ze wskazanymi wagami oceny: 

1) Cyrkularność projektu rozumiana jako stopień dostosowania projektu do zasad GOZ, 

w szczególności: 
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• rzeczywiste odejście od zasad gospodarki linearnej, 

• połączenie aspektów środowiskowych, gospodarczych i społecznych. 

2) Innowacyjność projektu w szczególności: 

• zaangażowanie partnerów, 

• wdrożenie nowych modeli biznesowych, 

• zastosowanie nowoczesnych technologii, 

• wykorzystanie metody przenoszenia na wyższy poziom w hierarchii czyli 

znalezienia nowego niestandardowego zastosowania dla odpadów, np. wg 

zasad upcyclingu,  

• opracowanie nowej metody przetwarzania odpadów. 

3) Efektywność projektu w szczególności: 

• rzeczywisty wpływ na zmniejszenie ilości odpadów, 

• możliwie najdłuższe zachowanie wartości dodanej produktów, 

• oszczędność czasu pracowników, 

• poprawę biznesowego funkcjonowania firmy, 

• zwiększenie bezpieczeństwa pracy, 

• przyczynienie się do realizacji celów środowiskowych, 

• wpływ na lokalną społeczność, 

• realne zmniejszenie zależności od surowców nieodnawialnych. 

4. W skład Jury wchodzi 9 członków – ekspertów z dziedziny gospodarki obiegu zamkniętego. 

Każdy z członków Jury ma jeden głos, wszystkie głosy są równe. Zastrzega się prawo do 

zmiany składu Jury w każdym czasie bez zawiadomienia. Lista członków Jury stanowi 

załącznik do Regulaminu. Zmiana składu Jury nie oznacza zmiany Regulaminu. Każdy 

członek Jury składa Organizatorowi oświadczenie dotyczące konfliktu interesów. Każdy 

członek Jury zobowiązany jest do wyłączenia się od głosowania  

i dyskusji nad konkretnym zgłoszeniem, w przypadku zaistnienia w związku z tym 

zgłoszeniem konfliktu interesów. 

5. Oceny formalnej zgłoszeń dokonuje Organizator. Po dokonaniu oceny formalnej zgłoszenie 

jest kierowane do oceny merytorycznej.  

6. Ocena merytoryczna zgłoszeń nadesłanych w ramach Konkursu odbywa się w dwóch 

etapach. W pierwszym, wszyscy członkowie Jury oceniają wszystkie zgłoszone wnioski. 

Jury ocenia każdą z nadesłanych prac wg kryteriów wymienionych w § 6 ust. 3.  

W zakresie każdego z kryteriów Jury przyznaje punkty w skali od 0 do 2, gdzie 0 punków 

oznacza wniosek w zupełności nieodpowiadający danemu kryterium merytorycznemu, 1 

punkt oznacza wniosek częściowo zawierający elementy dobrych rozwiązań, a 2 punkty 

oznaczają wniosek całkowicie spełniający wymagania danego kryterium merytorycznego. 

Liczba punktów jest sumowana. Maksymalna liczba punktów to 16. Do drugiego etapu 

przechodzą co najmniej trzy zgłoszenia z każdej kategorii z najwyższymi ocenami.  

W przypadku równej liczby punktów w danej kategorii, oba wnioski są oceniane w drugim 

etapie. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń w danej kategorii niż trzy Jury może 

zdecydować, że do drugiego etapu przechodzi mniej zgłoszeń niż trzy lub przechodzą 

wszystkie zgłoszenia. Drugi etap oceny to spotkanie Jury, podczas którego Jury wybiera 

po jednym zwycięzcy w każdej kategorii w głosowaniu. Ostatnie zdanie §6 ust 4 

Regulaminu stosuje się odpowiednio. Ze spotkania Jury zostanie sporządzony protokół. 

 

§ 7. [NAGRODY] 

1. Nagrodami w konkursie są: 

1) dla Przedsiębiorców w kategorii „Wdrożone praktyki z obszaru GOZ” – wybrana usługa 

środowiskowa z oferty Organizatora. Szczegółowa lista usług i szkoleń stanowi 

załącznik nr 2 do Regulaminu. Dodatkowo, w sytuacji wysokiej jakości merytorycznej 
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zgłoszeń Jury ma prawo przyznać 3 wyróżnienia przedsiębiorcom, którzy otrzymają 

„Certyfikat dobrych praktyk GOZ”. 

2) dla Przedsiębiorców w kategorii „Wdrożone działania na rzecz promocji idei GOZ” – 

wybrana usługa środowiskowa z oferty Organizatora. Szczegółowa lista usług i szkoleń 

stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Dodatkowo, w sytuacji wysokiej jakości 

merytorycznej zgłoszeń Jury ma prawo przyznać 3 wyróżnienia przedsiębiorcom, 

którzy otrzymają „Certyfikat dobrych praktyk GOZ”. 

3) dla Studentów przewidziano następujące nagrody: 

a. nagroda w postaci karty podarunkowej do sklepu z elektroniką dla Studenta o 

wartości 2 500 złotych brutto. W przypadku grupy studentów powyższa 

nagroda należy się każdemu ze studentów z osobna,  

b. nagroda pieniężna uznaniowa do wysokości 1250 złotych na studenta.  

O przyznaniu i jej wysokości decyduje wyłącznie Organizator                                          

oraz do wyboru: 

c. prawo do skorzystania z kursu oferty Akademii Leona Koźmińskiego. Student 

może skorzystać z kursu Design Thinking lub Zarządzanie projektami. W 

przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz Uczelni, 

wybrany kurs nie będzie możliwy do zrealizowania, Student ma możliwość 

nieodpłatnej konsultacji z doradcą edukacyjnym, w trakcie której na podstawie 

rozmów, zostanie zaproponowany inny kurs, który będzie stanowił wartość 

rozwojową dla zwycięzcy. W tym wypadku wartość kursu nie powinna 

przekroczyć 4 000 złotych. Student powinien zapisać się na kursu do końca 

2023 roku.  

d. lub prawo do grantu w wysokości maksymalnej łącznej na grupę do 10.000 

PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na realizację jednego projektu 

edukacyjnego z obszaru GOZ („projekt edukacyjny”), przy czym może, ale nie 

musi być to projekt wykorzystujący całkowicie lub częściowo zwycięski 

wniosek. Nagrodę przyznaje się grupie studentów z wręczeniem jej 

Przedstawicielowi grupy z którym Organizator podpisuje także umowę oraz 

kontaktuje się. W przypadku realizacji projektu edukacyjnego, innego niż 

zwycięski wniosek, Organizator zastrzega sobie uprzednią oceną takiego 

projektu pod kątem kryteriów i celów Konkursu i odmowy sfinansowania jego 

realizacji w ramach przyznanego prawa do grantu. Szczegóły realizacji 

projektu edukacyjnego oraz zasad nadzoru i finansowania projektu 

edukacyjnego przez Organizatora określać będzie umowa uprawnionych z 

grantu z Organizatorem. Dopuszcza się, w każdym wypadku za uprzednią 

zgodą i na warunkach Organizatora konkursu, albo (i) realizację projektu 

edukacyjnego w imieniu i na rzecz uprawnionych z grantu w całości lub w 

części przez osobę trzecią albo (ii) przejęcie od uprawnionego/ych z grantu w 

całości lub w części obowiązku realizacji projektu edukacyjnego przez osobę 

trzecią („beneficjent”). W przypadku niezrealizowania w całości projektu 

edukacyjnego w terminie 12 miesięcy od przyznania nagrody, prawo do 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. Przedłużenie terminu realizacji projektu edukacyjnego może mieć 

miejsce tylko raz. W każdym wypadku dowodem realizacji projektu 

edukacyjnego jest (i) oświadczenie o realizacji projektu edukacyjnego wraz z 

jego opisem oraz zamierzonymi i osiągniętymi efektami edukacyjnymi, (ii) 

materiały, zdjęcia oraz inne dowody potwierdzające jego przeprowadzenie w 

określonym terminie, (iii) inne dokumenty określone umową pomiędzy 

stronami, dostarczonymi do Organizatora w terminie realizacji projektu 
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edukacyjnego. Organizator zastrzega sobie ocenę przebiegu oraz fakt 

realizacji w terminie projektu edukacyjnego uprawniający go do odmowy 

wypłacenia lub żądania zwrotu grantu, jeżeli ta ocena będzie negatywna. 

Nieprzesłanie oświadczenia przez uprawnionego z grantu lub dalszego 

beneficjenta w powyższym terminie jest równoznaczne z brakiem realizacji 

programu edukacyjnego w terminie i Organizator konkursu ma prawo żądać 

zwrotu grantu (jeśli został wypłacony) lub go nie wypłacać. Niezależnie od 

zapisów umowy, Organizator ma prawo, w każdym czasie, do sprawdzania 

realizacji projektu edukacyjnego oraz żądania od uprawnionego z grantu lub 

dalszego beneficjenta, informacji i materiałów dotyczących projektu 

edukacyjnego, w tym takich dowodzących realizacji takiego programu 

edukacyjnego. W przypadku stwierdzenia uchybień  

w realizacji projektu edukacyjnego, Organizator ma prawo wstrzymać 

wypłacenie grantu w całości lub w części, uzależnić jego otrzymanie od 

spełnienia dodatkowych warunków albo odstąpić od umowy na realizację 

takiego projektu ekologicznego. Organizator konkursu ma prawo do 

wykorzystywania wszelkich otrzymanych od uczestników konkursu oraz 

dalszych beneficjentów programu edukacyjnego, informacji i materiałów do 

promowania Konkursu, jego idei oraz efektów (m. in. w postaci efektów 

zrealizowanego projektu edukacyjnego) w sposób określony w §8 bez 

dodatkowego upoważnienia.  

2. Wyniki konkurs są ogłaszane na uroczystej Gali, podczas której zostaną wręczone 

nagrody. Następnie wyniki Konkursu ogłoszone będą również na stronie internetowej 

Konkursu. 

3. W przypadku odrzucenia nagród przez Uczestnika konkursu, i/lub odrzucenia prawa do 

grantu, nagrody /prawo do grantu („łącznie nagrody”) uznaje się za nieprzyznane. 

Odrzucenie prawa grantu i/lub możliwości skorzystania z opłaconego kursu w ramach 

nagrody nie jest równoznaczne z odrzuceniem nagrody w postaci karty podarunkowej. W 

przypadku grupy studentów oświadczenie o odrzuceniu nagrody w postaci karty 

podarunkowej jest skuteczne wyłącznie wobec składającego takiego oświadczenie.  

4. Oświadczenie o odrzuceniu nagrody winno być doręczone Organizatorowi konkursu na 

piśmie pod rygorem nieważności najpóźniej na 2 dni robocze przed wręczeniem 

nagrodód/grantu  

i winno zawierać uzasadnienie takiej decyzji. Brak uzasadnienia nie wpływa na 

skuteczność oświadczenia. Zwrot nagrody lub następcze oświadczenie  

o rezygnacji z prawa do grantu lub możliwości skorzystania z wybranego kursu oferty 

Akademii Leona Koźmińskiego stanowią o ich odrzuceniu. W przypadku grupy studentów 

oświadczenie o odrzuceniu lub rezygnacji z prawa do grantu jednego ze studentów 

rozciąga się na całą grupę, chyba że pozostali udowodnią, że przysługują im prawa do 

zwycięskiego wniosku lub innego projektu edukacyjnego, który ma być w jego ramach 

realizowany, pozwalający na jego przeprowadzenie na warunkach tym Regulaminem oraz 

umową ustanowionych.     

5. Wypełnienie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej związanych z otrzymaniem 

nagrody, obciąża Stena Recycling, pod warunkiem uprzedniego wypełnienia przez 

zwycięzcę konkursu będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

odpowiedniego formularza podatkowego z danymi pozwalającymi na dokonanie rozliczeń 

podatkowych. Osoba taka jest zobowiązana formularz wypełnić po ogłoszeniu wyników a 

przed wręczeniem nagrody. Wszelkie błędy w formularzu podatkowym obciążają 

zwycięzcę. Brak spełniania takiego obowiązku uniemożliwia wręczenie nagrody. Po 

przyznaniu nagród Stena Recycling ma prawo umownie potrącić należny podatek studenta 
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od wartości nagrody stanowiącej kwotę pieniężną o której mowa w § 7 ust 1 pkt 3) lit. b) 

bez dodatkowego oświadczenia.   

6. Ogłoszona lista zwycięzców jest ostateczna. 

7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o przyznaniu im nagrody 

oraz miejscu i terminie wręczenia nagród Konkursu. 

8. Nagroda wręczana jest nagrodzonym uczestnikom konkursu. W przypadkach losowych  

w przypadku grupy studentów, dopuszcza się odebranie nagrody przez pełnomocnika. 

Pełnomocnictwo rodzajowe do odbioru nagrody winno być wcześniej udzielone i 

dostarczone Organizatorowi o ile nie wynika z wcześniejszych upoważnień.   

9. Nie istnieje możliwość zamiany nagrody na inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe oraz 

nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych jej właściwości. 

 

 

 

§ 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  

i materiałach zdjęciowych, jak również będą rozpowszechniane do mediów światowych 

oraz w czasie uroczystej 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 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 „Stena Circular Economy Award”, 

jak i jego promowaniem, propagowaniem i reklamą. 

4. Uczestnik Konkursu, poprzez akceptację Regulaminu konkursu upoważniają 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: 

Renata Pawelec, Specjalista ds. Komunikacji i Marketingu Stena Recycling Sp.zo.o.,      

e-mail: renata.pawelec@stenarecycling, tel.: 601 660 937. 

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 

mailto:renata.pawelec@stenarecycling
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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.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz członków Jury 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 Uczestników/członków Jury 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 pkt 3. odbiorcą 

danych osobowych Uczestnika 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. 

6. Administrator przekazuje dane osobowe Uczestników/ Członków Jury 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.  
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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 Uczestnika / członka Jury 

przysługuje każdemu Uczestnikowi / członkowi Jury 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 Uczestnikowi / 

członkowi Jury prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie 

wpływa na fakt przetwarzania danych osobowych Uczestnika / członka Jury zgodnie 

z prawem przed cofnięciem zgody. Uczestnik / członek Jury został poinformowany że 

cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych podczas Konkursu powoduje 

wykluczenie Uczestnika / członka Jury z Konkursu a cofnięcie zgody po ogłoszeniu 

wyników może uniemożliwić dalszą współpracę lub może stanowić powód cofnięcia 

grantu dla Uczestnika Konkursu, o ile zgoda stanowi lub może stanowić jedyną 

podstawę do dalszego przetwarzania danych osobowych. 

12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych przysługuje Uczestnikowi na podstawie art. 77 RODO prawo wniesienia 

skargi 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 Uczestnika / członka Jury 

na podstawie łączącej strony umowy.  

14. Dane osobowe mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, ale decyzja końcowa dotycząca Uczestnika / członka Jury nie jest 

wyłącznie oparta na tym zautomatyzowanym przetwarzaniu. 

15. Administrator może przekazać dane osobowe Uczestników / członków Jury 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. 

16. Na podstawie art. 26 ust. 1 RODO podaje się punkt kontaktowy Administratora  

w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników/ 

członków Jury: 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/stena-circular-economy-award. 

mailto:dane.osobowe@stenarecycling.com
http://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award
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2. Integralną część Regulaminu Konkursu stanowią załączone do niego: 

a. lista członków Jury (załącznik nr 1)  

b. lista usług Steny Recycling, które będą nagrodami w Konkursie (załącznik nr 2), 

c. wzór pełnomocnictwa dla przedsiębiorcy (załącznik nr 3), 

d. wzór pełnomocnictwa dla grupy studentów (załącznik nr 4). 

3. Stena Recycling zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana 

regulaminu następuje poprzez jego opublikowanie na stronie internetowej 

www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award  

4. Stena Recycling zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji  

i przeprowadzenia Konkursu, w każdym czasie, bez podania przyczyny. 

5. Stena Recycling zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku 

zbyt małej liczby przekazanych zgłoszeń lub ich niewystarczającej jakości 

merytorycznej. 

6. Stena Recycling zastrzega sobie prawo wręczenia wszystkich lub niektórych tylko 

nagród. 

7. Stena Recycling zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, jeżeli, 

ale niewyłącznie: 

a. zgodnie z uznaniem Steny Recycling nie zostały spełnione wymogi formalne 

zgłoszenia Uczestników lub kryteria te uczestnik przestał spełniać w trakcie trwania 

Konkursu niezależnie od przyczyny, 

b. 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., 

c. cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika,  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu grantu przed upływem terminu 

zastrzeżonego do realizacji projektu edukacyjnego, 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.   

9. Stena Recycling zastrzega sobie prawo dopuszczenia do udziału w Konkursie 

Uczestnika pomimo niespełnienia kryteriów (jednego lub więcej) Konkursu ze względu 

na uzasadnione okoliczności.  

10. Organizator Konkursu zastrzega sobie zmianę członków Jury w przypadkach 

losowych oraz w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych, jeśli 

nie może przetwarzać 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.  

11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania treści zawartej  

w złożonym przez każdego z Uczestników Konkursu formularzu zgłoszeniowym  

w celu ich publikacji w materiałach prasowych lub wykorzystania w ewentualnych 

materiałach promocyjnych. 

12. W Konkursie nie mogą brać udziału obecni oraz byli pracownicy Organizatora,  

a także członkowie rodzin tych osób. Za pracowników uważa się także osoby fizyczne 

nie prowadzące działalności gospodarczej pozostające z Organizatorem w stosunku 

umowy zlecenia. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje 

się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków (także po ustaniu 

małżeństwa), a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

13. Stena Recycling zastrzega sobie prawo rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych 

postanowieniami regulaminu Konkursu oraz prawo do interpretacji postanowień 

http://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award
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Regulaminu. Wszelkie tytuły mają wyłącznie walor informacyjny i nie stanowią o 

interpretacji treści Regulaminu.  
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Załącznik nr 1 

 

LISTA CZŁONKÓW JURY KONKURSU 

1. Piotr Bruździak, Stena Recycling sp. z o.o.  

2. Prof. Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego i Instytut Innowacyjna Gospodarka 

3. Michał Mikołajczyk, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań  

4. Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

5. Michał Dąbrowski, Polska Izba Gospodarki Odpadami 

6. Agnieszka Zielińska, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza 

7. Małgorzata Greszta, Kampania 17 Celów, CSR Consulting 

8. Paulina Górska, www.paulinagorska.com 

9. Bartłomiej Kozek, Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju   

 

  

http://www.paulinagorska.com/
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Załącznik nr 2 

LISTA USŁUG STENY RECYCLING POLSKA 

BĘDĄCYCH NAGRODAMI W KONKURSIE 

 

USŁUGI: 

1. Analiza systemu gospodarowania odpadami wraz z rekomendacją usprawnień 

2. Audyt środowiskowy 
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Załącznik nr 3 

PEŁNOMOCNICTWO 

udzielone dnia ………………………… 
 
 

Ja/My, niżej podpisany/i, ......................................................, upoważnieni do samodzielnej/łącznej 
reprezentacji ......................................................, adres: ..................................................................., rejestr 
przedsiębiorców (nr KRS): ................................................................................ NIP: ........................................, 
Regon ............................................. („Przedsiębiorca”), udzielam/y pełnomocnictwa („Pełnomocnictwo”) dla: 
............................................................(„Pełnomocnik”) 
i upoważniam/y Pełnomocnika do reprezentowania Przedsiębiorcy przed Steną Recycling Sp. z o.o, jako 
Organizatora konkursu pod nazwą „Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego 
(„Konkurs”), który ma być przeprowadzony w terminie od 15 października 2018 r. do 31 kwietnia 2019 roku, w 
szczególności w zakresie: 
1. reprezentowania Przedsiębiorcy w Konkursie, w tym do złożenia formularza zgłoszeniowego oraz 

dokumentów wymaganych do zgłoszenia, 
2. złożenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego Konkursu, także 

po jego zakończeniu (o ile dotyczy), 

3. wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz otrzymywania 

newslettera Steny Recycling Sp. z o.o.; a także oddzielnej zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w celu otrzymywania od Organizatora materiałów informacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych oraz 

newslettera, 

4. złożenia oświadczenia, że: 

1) przysługują Przedsiębiorcy nieograniczone terytorialnie i czasowo autorskie prawa osobiste  

i majątkowe do pracy będącej przedmiotem zgłoszenia na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia 

polach eksploatacji wraz z prawem na wykonywanie praw zależnych oraz  

2) wyrażenia zgody na używanie pracy zgłoszeniowej i wykorzystywanie jej do celów związanych  

z Konkursem na zasadach określonych Regulaminem konkursu; 

5. złożenia nieodwołalnego oświadczenia o akceptacji i przestrzeganiu Regulaminu Konkursu; wraz ze 

zgodą na:  

1) wykonywanie zdjęć, nagrań filmowych i wywiadów z moim udziałem dla celów związanych  

z Konkursem, wykorzystywania powstałych zdjęć, nagrań filmowych i tekstów w publikacjach  

i materiałach audiowizualnych, w tym m.in. w prasie, telewizji, Internecie, broszurach  

i materiałach zdjęciowych, jak również rozpowszechniania ich do mediów światowych oraz  

w czasie Gali wręczania nagród w Konkursie; 

2) udzielenia upoważnienia na powielanie, umieszczanie i wykorzystywanie wizerunku autorów 

projektu, nazwiska, osiągnięć i tytułów na całym świecie, bezterminowo. Upoważnienie to jest 

ściśle ograniczone do użytku Stena Recycling i jest bezpośrednio związane z realizacją Konkursu 

„Stena Circular Economy Award”, jego promowaniem i reklamą; 

3) udzielenia upoważnienia do publikacji listy Zwycięzców Konkursu wraz z upublicznieniem 
firmy/danych osobowych i wizerunku zwycięzców w środkach masowego przekazu tj.  m.in.  
w ogólnopolskiej prasie, w Internecie i w innych mediach. 

6. podejmowania wszelkich innych działań związanych z czynnościami wskazanymi w niniejszym 

Pełnomocnictwie niezbędnych do realizacji jego celu.   

 

 

Podpis:……………………………………. 

Imię i nazwisko:……………………………. 

Funkcja: …………………………………… 
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Załącznik nr 4 

 

PEŁNOMOCNICTWO udzielone dnia…………………... 

Ja, niżej podpisany, .............................................., zamieszkały ........................................................., Pesel 
..................................................., dowód osobisty ...................................., udzielam pełnomocnictwa 
(„Pełnomocnictwo”) dla: 
 

……………………………………………………. 

(„Pełnomocnik”) 

i upoważniam Pełnomocnika do reprezentowania mnie przed Steną Recycling Sp. z o.o, jako Organizatora 
konkursu pod nazwą „Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego („Konkurs”), 
który ma być przeprowadzony w terminie od 15 października 2018 r. do 31 kwietnia 2019 roku, w szczególności 
w zakresie: 
1) reprezentowania mnie w Konkursie w tym do złożenia formularza zgłoszeniowego oraz dokumentów 

wymaganych do zgłoszenia; 
2) złożenia w moimi imieniu oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

tego Konkursu oraz dalszej współpracy a także oddzielnej zgodzie na otrzymywania od Organizatora 

materiałów informacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych oraz newslettera.   

3) złożenia w moim imieniu oświadczenia, że  

a. przysługują mi nieograniczone terytorialnie i czasowo autorskie prawa osobiste i majątkowe do 

pracy będącej przedmiotem zgłoszenia na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia polach 

eksploatacji wraz z prawem na wykonywanie praw zależnych oraz  

b. wyrażam zgodę, jako autor, na używanie pracy zgłoszen iowej i wykorzystywanie jej do celów 

związanych z Konkursem na zasadach określonych Regulaminem konkursu; 

c. wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz otrzymywania 

newslettera Steny Recycling Sp. z o.o.;  

4) złożenia przeze mnie nieodwołalnego oświadczenia o akceptacji i przestrzeganiu regulaminu Konkursu; 

wraz z moją zgodą na:  

a. wykonywanie zdjęć, nagrań filmowych i wywiadów z moim udziałem dla celów związanych  

z Konkursem, wykorzystywania powstałych zdjęć, nagrań filmowych i tekstów w publikacjach  

i materiałach audiowizualnych, w tym m.in. w prasie, telewizji, Internecie, broszurach  

i materiałach zdjęciowych, jak również rozpowszechniania ich do mediów światowych oraz  

w czasie Gali wręczania nagród w Konkursie; 

b. udzielenie upoważnienia na powielanie, umieszczanie i wykorzystywanie mojego wizerunku, 

nazwiska, osiągnięć i tytułów na całym świecie, bezterminowo. Upoważnienie to jest ściśle 

ograniczone do użytku Stena Recycling i jest bezpośrednio związane z realizacją Konkursu „Stena 

Circular Economy Award”, jego promowaniem i reklamą; 

c. udzielenie upoważnienia do publikacji listy Zwycięzców Konkursu wraz z upublicznieniem danych 
osobowych i wizerunku zwycięzców w środkach masowego przekazu tj.  m.in.  
w ogólnopolskiej prasie, w Internecie i w innych mediach. 

5) złożenia w moim imieniu oświadczenia, że nie jestem i nie byłem pracownikiem Stena Recycling Sp.  

z o.o. ani nie jestem członkowie rodzin tych osób tj. nie jestem wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz 

małżonkiem (także po ustaniu małżeństwa), a także osobą pozostającą w stosunku przysposobienia. 

Oświadczam, że nie jestem także osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej pozostającą 

z Organizatorem w stosunku umowy zlecenia.  

6) podejmowania wszelkich innych działań związanych z czynnościami wskazanymi w niniejszym 

Pełnomocnictwie niezbędnych do realizacji jego celu.   

Pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do:  
1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcia zgody na wykorzystywanie pracy 

zgłoszeniowej na potrzeby Konkursu w graniach ustanowionych jego regulaminem; 

2. złożenia oświadczenia o rezygnacji z konkursu;  
3. złożenia oświadczania o odrzuceniu lub odmowie odebrania nagrody. 
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4. złożenia formularza podatkowego z danymi pozwalającymi na dokonanie rozliczeń podatkowych 

związanych z konkursem 

Podpis:……………………………………… 

Imię i nazwisko: ……………………………………… 


