
Regulamin konkursu pod nazwą 

„Kompetentny w świat” zwanego dalej „Konkursem” 

 

Art. 1 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Kompetentny w świat” (dalej jako „Konkurs”) jest KGHM 

Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie kod pocztowy 59-301, ul. Marii Skłodowskiej- 

Curie 48, NIP 692-0000-00-13, zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs jest realizowany w terminie 8-24 czerwca 2022 r. w klasach patronackich,  

w ramach zawartych Porozumień o współpracy w projekcie „Kompetentni w branży górniczo 

– hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym” podpisanych z 

następującymi szkołami:  

1) Zespół Szkół MCKK ul. Osiedlowa 7B, 59-300 Lubin 

2) Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu ul. Górne Młyny 1,  

59-700 Bolesławiec 

3) Zespół Szkół nr 1 im. Krupińskiego w Lubinie ul. Kościuszki 9, 59-300 Lubin 

4) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy  

ul. Złotoryjska 144, 59-220 Legnica 

5) Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach;  

ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice 

6) Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie ul. Wita Stwosza 3a, 67-200 

Głogów  

7) Zespół Szkół w Chocianowie ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów 

8) Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie ul. Plac Jana z Głogowa 7, 67-200 

Głogów 

9) Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy ul. F. Skarbka 4, 59-220 Legnica 

3. Konkurs ma na celu wyłonienie  trzech najlepszych uczniów spośród dziewięciu szkół 

patronackich, ocenianych na podstawie wyników w nauce (z przedmiotów zawodowych), 

postawę na praktykach zawodowych, zajęciach praktycznych realizowanych w KGHM Polska 

Miedź S.A. oraz przygotowanego listu motywacyjnego w formie materiału filmowego. 

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

 

Art. 2 

Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest bycie uczniem klasy patronackiej  

w szkole, która znajduje się pod patronatem KGHM w ramach Projektu Kompetentni w Branży 

Górniczo Hutniczej.  

2. Uczniowie biorą udział w konkursie indywidualnie. 

 

Art. 3 

Zasady i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełniać niżej wymienione kryteria: 

1) być uczniem klasy patronackiej w szkole wymienionej w art. 1. ust. 2 (w przypadku 

uczniów niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego/ przedstawiciela 

ustawowego), 

 

2) posiadać z przedmiotów zawodowych średnią ocen powyżej 4,80 z co najmniej 

jednego roku szkolnego w ostatnich dwóch latach tj. w roku szkolnym 2020/2021 lub 

2021/2022 oraz posiadać pozytywną opinię wychowawcy klasy, 



3) być uczniem, który realizował praktyczną naukę zawodu/zajęcia praktyczne  

w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. w ciągu ostatnich dwóch lat, 

4) posiadać pozytywną rekomendację Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu z 

ramienia KGHM Polska Miedź S.A.  

5) przesłać list motywacyjny w formie materiału filmowego (maksymalnie 2 minuty), 

który uzasadnia kandydaturę . 

6) Biegle władać językiem angielskim w piśmie i mowie 

 

2. Nagrodą w konkursie  jest 7- dniowy pobyt w Silicon Valley w Kalifornii w Stanach 

Zjednoczonych. 

3. Nagrodę otrzyma trzech uczniów ze szkół wymienionych w art. 1. ust. 2, którzy spełnią 

kryteria wymienione w art. 3 ust. 1 i których list motywacyjny w formie materiału filmowego 

zostanie najwyżej oceniony przez Kapitułę Konkursu.  

4. Koszty wyjazdu i pobyt uczniów zostanie zorganizowany i w całości sfinansowany przez 

Queen Hedvig Academy, prowadzonej przez Spółkę pod firmą: Executive Education Centre 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

5. Dokumenty potwierdzające średnią ocen z przedmiotów zawodowych, opinia wychowawcy 

oraz rekomendacja Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu, wraz z nośnikiem pendrive 

zawierającym materiał filmowy,  powinny zostać dostarczone osobiście przez ucznia w 

terminie do dnia 24 czerwca do Wydziału Rekrutacji i Budowania Wizerunku Pracodawcy w 

Centrali KGHM Polska Miedź S.A.: ul. Kościuszki 15 a, 59-300 Lubin. 

6. Wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 5 uczeń chcący wziąć udział w konkursie powinien 

wskazać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail lub adres 

korespondencyjny i złożyć oświadczenie o następującej treści: „Akceptuję regulamin 

Konkursu „Kompetentny w świat” organizowanego przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz 

potwierdzam, że zapoznałam/-em się z informacjami jak KGHM Polska Miedź S.A. przetwarza 

moje dane osobowe i w przypadku mojej wygranej wyrażam zgodę na opublikowanie moich 

danych osobowych w mediach zgodnie z regulaminem”. 

7. W skład Kapituły Konkursu wchodzą trzy osoby będące przedstawicielami Organizatora.  

8. Kapituła Konkursu będzie rozstrzygać o przyznaniu nagród w oparciu o dostarczone 

materiały wymienione w ust. 5. 

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 29 czerwca 2022 r. 

10. Laureaci zostaną osobiście poinformowaniu o przyznanej im nagrodzie. 

11. Dane osobowe nagrodzonych uczestników znajdą się na profilu „KGHM TO MY” na 

Facebooku i KGHM TV oraz na łamach czasopisma Curier i w mediach lokalnych. 

 

Art. 4 

Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe uczestników konkursu „Kompetentny w świat” będą przetwarzane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Pełną informację o 

przetwarzaniu danych osobowych zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.  

Art. 5 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie jego 

trwania, a także zawieszenia trwania konkursu w sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych 

dalsze przeprowadzenie konkursu nie będzie możliwe.  

2. W razie wątpliwości lub pytań należy kontaktować się z Organizatorem pod adresem: 

marek.wachnik@kghm.com 

3. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przez Wykonawcę jedynie w 

sposób doraźny w celu realizacji konkursu i wręczenia nagród. Po zakończeniu konkursu, 

mailto:marek.wachnik@kghm.com


wszelkie dane osobowe uczestników zostaną trwale usunięte, zgodnie z niniejszym 

regulaminem. 

4. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o 

grach hazardowych. 
 

                                      Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez KGHM. 

 

1.Administrator danych osobowych. 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w 

Lubinie  (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin 

• telefonicznie: 767478200 

2. Inspektor ochrony danych. 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z 

przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się 

kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin 

• przez e-mail: iod@kghm.com. 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania. 

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach: 

- organizacji, rozliczenia oraz realizacji konkursu - podstawą prawną w zakresie związanym z 

Twoim uczestnictwem w konkursie jest zawarcie i wykonanie umowy (regulaminu konkursu) 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

- ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami lub w celach 

statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); 

- w zakresie niezbędnych rozliczeń, w tym podatkowych i także ew. archiwizacji z tym związanej, 

a także w zakresie zbierania niezbędnych oświadczeń, w tym również w zakresie danych 

opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego, działamy na podstawie przepisów prawa 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi 

warunek umożliwiający zgłoszenie udziału do konkursu. 

Będziemy przetwarzać Twój wizerunek. Jeśli jesteś uczestnikiem konkursu, udostępniasz nam 

swój wizerunek samodzielnie.  

4. Rodzaj danych osobowych 

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe uczestników: imię i nazwisko, nr telefonu, 

email, adres, Twój wizerunek, wyniki w nauce, Twoja ścieżka edukacji. 

Twoje dane jako Uczestnika konkursu przetwarzane będą przez okres niezbędny dla 

prawidłowej realizacji i rozliczenia konkursu, przy czym Twoje dane jako zwycięzcy mogą być 

dostępne w przyszłości w mediach takich jak Internet bezterminowo – katalog odbiorców jest z 

tego powodu nieograniczony. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o 

okres sporu lub przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych 

będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 

takimi roszczeniami. W przypadku jeśli wyrazisz zgodę na udostępnienie nam informacji o tym, 

że jesteś zwycięzcą konkursu, Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie udzielonej zgody 



na ich udostępnienie oraz naszego uzasadnionego interesu jakim jest promocja konkursu (art. 

6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych. 

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 

przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty 

wspierające nasze działanie i świadczące usługi takie jak np. informatyczne, doradcze, itp. Do 

Twoich danych osobowych dostęp uzyskają wyłącznie nasi odpowiednio upoważnieni 

pracownicy lub współpracownicy – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich 

obowiązków. Twoje dane mogą np. zostać przekazane dostawcy usług hostingu lub usług 

teleinformatycznych, innym podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam 

promować konkurs (np. drukarniom, mediom). W zakresie Twoich danych w związku z ich 

publikacją w mediach jako zwycięzcy, w tym na profilu „KGHM TO MY” na Facebooku i KGHM 

TV oraz  na łamach czasopisma Curier oraz w mediach lokalnych, w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z nim przez nieoznaczony z góry krąg osób, katalog odbiorców tych danych 

będzie nieograniczony. Dane osobowe możemy przetwarzać poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. W każdym przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski 

Obszar Gospodarczy, stosujemy wymagane zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule 

ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Możesz otrzymać kopię 

stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych osobowych do państwa 

trzeciego kontaktując się z nami. 

 

Dane zwycięzców zostaną udostępnione spółce Executive Education Center sp. z o.o., z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Senatorskiej 13/15, która jest organizatorem wyjazdu i pokrywa koszty 

wyjazdu zwycięzców. 

 

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przypominamy, że RODO przyznaje Ci w określonych sytuacjach prawo do: 

- dostępu do Twoich danych; sprostowania Twoich danych; odwołania udzielonej zgody bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem; żądania 

usunięcia danych; żądania ograniczenie przetwarzania; przeniesienia danych;  

- wniesienia sprzeciwu; w określonych sytuacjach przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, np. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się 

operacjom, które wykonujemy, gdy opieramy nasze przetwarzanie na naszym prawnie 

uzasadnionym interesie. 

Gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, 

prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec wskazanych przez Ciebie 

interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

będziemy nadal przetwarzać dane objęte sprzeciwem w niezbędnym zakresie. Swoje 

uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym Inspektorem Ochrony 

Danych, bądź też poprzez przesłanie pisma na adres naszej siedziby.  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: 

https://uodo.gov.pl/pl/83/155. 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez nas w celu zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji i nie będą profilowane. 

 

 


