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 REGULAMIN KONKURSU 

   dla rolników i domowników z terenu Gminy Dębowiec, którzy podlegają  

ubezpieczeniu społecznemu rolników w  Placówce Terenowej  KRUS w Jaśle  

pod hasłem „Rolniku! Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz” 

   
§ 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka 

Terenowa w Jaśle.  

2. Fundatorem nagród jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  Placówka 

Terenowa w Jaśle. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie krzyżówki umieszczonej stronie 

internetowej Urzędu Gminy Dębowiec. 

4. Konkurs będzie trwał od daty ukazania się krzyżówki  na stronie internetowej do 27  

listopada 2020 r.  

 

§ 2 

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikami Konkursu są osoby pełnoletnie, które podlegają ubezpieczeniu 

społecznemu rolników. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej stronie 

internetowej i przesłanie jej hasła na adres e-mail: krzysztof.bartusiak@krus.gov.pl, 

maria.stec@krus.gov.pl lub  dostarczenie do PT KRUS w Jaśle, 38-200 Jasło,  

ul. Mickiewicza 4a. Termin do 3.12.2020 r.   

3. Spośród nadesłanych prawidłowo haseł zostanie nagrodzonych dwóch laureatów, 

którym zostaną wręczone nagrody. 

4. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 4.12.2020 r. w siedzibie  PT KRUS w Jaśle,  

ul. Mickiewicza 4a,  o godzinie 10.00. 

5. Prawidłowość odpowiedzi jest oceniana przez Organizatora w sposób subiektywny, 

a laureatów konkursu wyłoni się w drodze losowania. 

 

§ 3 

 

TEMATYKA I CEL KONKURSU 

 

1. Pytania w konkursie dotyczą zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom 

zawodowym, które są związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.  
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2. Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia 

w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, które wpłyną na 

ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.  

                                                             § 4 

 

NAGRODY 

 

1. Nagrodami w Konkursie są narzędzia ręczne, które pozwolą rolnikom na ograniczenie 

wypadkowości podczas pracy w swoim gospodarstwie rolnym. 

 

§ 5 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika na formularzu 

krzyżówki prawidłowego nr telefonu, a ponadto złożenie wymaganych oświadczeń 

odnośnie przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystana wizerunku. Powyższą 

klauzulę można wydrukować ze strony internetowej UG Dębowiec lub otrzymać  

bezpośrednio u organizatora konkursu tj. w PT KRUS Jasło. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża także 

zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w zakresie działalności 

prewencyjnej oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku poprzez publikację 

załączonego zdjęcia/zdjęć wykonanych przez PT KRUS w Jaśle na stronie 

www.krus.gov.pl. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach 

niekomercyjnych -  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. U. z UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, t.j.). Dane będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia niniejszego Konkursu.  

 

§ 6 

 

KOMISJA 

W skład Komisji wchodzą 3 osoby: 

 

1.  Przewodniczący            Krzysztof Pec -  Kierownik PT KRUS w Jaśle, 

2.  Sekretarz                 Krzysztof Bartusiak  - Kierownik DPO PT KRUS w Jaśle,  

3.  Członek                         Maria Stec  -   Starszy Specjalista DPO PT KRUS w Jaśle. 

 

Do zadań Komisji należy: 

 ocena poprawności podanego hasła i wyłonienie laureatów konkursu,  

 powiadomienie laureatów o wynikach konkursu i sposobie odbioru nagrody, 

 przekazanie nagrody za  potwierdzeniem odbioru,  

 sporządzenie protokołu z przebiegu konkursu.   

Dopuszcza się możliwość dokonania bieżącej zmiany składu w/w Komisji Konkursowej  

w sytuacji nieobecności któregokolwiek członka Komisji. W takim przypadku Kierownik 

Placówki Terenowej zleca to zadanie do realizacji pracownikowi pełniącemu zastępstwo. 

http://www.krus.gov.pl/


§ 7 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to  

w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian 

specyfikacji nagrody. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga 

Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne. 

 

   

 

Jasło, dnia 4.11.2020 r.   

 

     



 
           Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

(działania prewencyjne) 

  

1. Administrator danych: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
al. Niepodległości 190 
00-608 Warszawa, 
którą reprezentuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

2. Dane kontaktowe inspektora 
ochrony danych: 

poczta elektroniczna na adres e-mail: iod@krus.gov.pl, poczta tradycyjna na adres: Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa z dopiskiem „Inspektor 

Ochrony Danych” 

 

3. Cele przetwarzania danych: Pani/Pana, Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego* dane osobowe przetwarzane będą 

w celu realizacji przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym, w zakresie 

działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie 

rolnym, tj.  ….  Konkurs wiedzy o tematyce BHP w gospodarstwie rolnym pod hasłem    

„Rolniku! Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz" …….….. 

  konkretnie o jakie działanie prewencyjne chodzi) 

K   
 

4. Podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych 
osoby, której dane dotyczą w jednym lub większej liczbie określonych celów, a także w związku  
z ciążącym na administratorze obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, w szczególności ustawy 
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, to jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz 
art. 9 ust. 2 lit. b i lit. h, prawa podatkowego oraz obowiązku archiwizacji. 
 

5. Odbiorcy danych: dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu 
i na zlecenie Kasy oraz do osób i podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego. 

6. Czy dane będą przekazywane do 
państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej? 

W związku z udzieleniem przez Uczestnika zgody na zamieszczanie wizerunku na profilu Kasy w 
mediach społecznościowych, dane osobowe uczestników działań prewencyjnych (np. konkursów) nie 
będą przekazywane do państw trzecich, za wyjątkiem danych zamieszczanych na profilu Kasy na 
portalach społecznościowych, takich jak Facebook.com, w związku z  ponadnarodowym charakterem  
przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook 
klauzul umownych zatwierdzonych  przez  Komisję  Europejską  i decyzji  Komisji Europejskiej  
stwierdzających  odpowiedni  stopień  ochrony  danych  w odniesieniu  do określonych  krajów  
zgodnie  z  zasadami  określonymi  przez  Facebook  pod  adresem 
https://www.facebook.com/about/privacy 
 

7. Okres, przez który będą 
przetwarzane dane osobowe: 

dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów 
kancelaryjnych w Kasie oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
 

8. Prawa osoby, której dane są 
przetwarzane: 

      Prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w zakresie, w 

jakim te dane nie są przetwarzane w związku z ciążącym na administratorze obowiązkiem 

wynikającym z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, ponieważ przetwarzanie danych 

odbywa się na podstawie zgody. 

     Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego* 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

9. Z czego wynika konieczność 
podania danych osobowych oraz 
czy osoba, której dane dotyczą, 
jest zobowiązana do ich podania?  

Podanie danych osobowych Uczestnika, a kiedy ma to zastosowanie jego rodziców lub opiekunów 

prawnych, jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane; 

konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie brak możliwości uczestnictwa w realizacji 

celu. Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
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przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże cofnięcie zgody 

jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu, o którym mowa w rubryce nr 3. 

 

10. Czy dane osobowe będą 
wykorzystywane do 
zautomatyzowanego podawania 
decyzji, w tym profilowania? 

Nie 

 
 
 
 
 
                                                                                         ……………………………………………………….. 
                                                                       data, miejsce i czytelny podpis osoby 
 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
i wykorzystanie wizerunku – działania prewencyjne 

 
 

Niniejszym oświadczam/y, że wyrażam/y*  zgodę na przetwarzanie moich/naszych*  danych osobowych oraz wizerunkowych 

lub mojego / naszego* dziecka …………………………………….………………………………………...………………………………………………………………. 

imię i nazwisko dziecka 

przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w związku z przystąpieniem do organizowanych przez Kasę działań 

prewencyjnych tj. …………… Konkurs wiedzy o tematyce BHP w gospodarstwie rolnym pod „Rolniku! Mądrze postępujesz 

wypadku nie spowodujesz"  ………………………………  

(wymienić jakich), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, lit. b i lit. h ogólnego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wizerunku mojego lub mojego 

dziecka, w szczególności na stronie internetowej Kasy oraz profilach Kasy w mediach społecznościowych, takich jak np. 

Facebook. 

Dane osobowe i wizerunkowe posłużą promowaniu działań prewencyjnych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz 

materiałów filmowych przedstawiających nasz wizerunek jako element budowania pozytywnego wizerunku administratora  

w przestrzeni publicznej i w mediach, w tym mediach społecznościowych, takich jak np. Facebook. 

 

     

……………………………………………………………………………………………………… 

        data, miejsce i czytelny podpis osoby/ 

rodzica/ów/opiekuna/ów prawnego/ych* 

 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (działania prewencyjne) – wersja czerwiec 2020 r.  

 

  

   


