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REGULAMIN 

uczestnictwa w ,,Grywalizacji” 

podczas wydarzenia pn. „Rodzinny Piknik Questowy” w Siennowie, 

realizowanego w ramach projektu pn.  

„Wspomnienie o majorze z Siennowa - mural i quest pamięci o Ludomirze Wolskim” 

w dniu 11 listopada 2022 r.  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Grywalizacji jest Fundacją „Tradycyjna Zagroda” z siedzibą 

w Manasterzu 585, poczta: 37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie, KRS: 0000411187; 

NIP: 794-181-89-37; REGON: 180817684. 

2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które biorą udział w Grywalizacji 

podczas Rodzinnego Pikniku Questowego w Siennowie i wobec tego osoby te są 

zobowiązane do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator zapewnia uczestnikom Grywalizacji bezpłatny w niej udział. 

4. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się uczestników 

Grywalizacji, w tym w szczególności postanowienia regulujące: 

a) warunki uczestnictwa; 

b) zasady Grywalizacji; 

c) obowiązki uczestników Grywalizacji; 

d) odpowiedzialność uczestników Imprezy za zachowania niezgodne 

z Regulaminem; 

5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

a) „Quest” - rodzaj wierszowanego zadania z zagadkami opracowany przez Fundację 

Questingu w ramach projektu „Wspomnienie o majorze z Siennowa - mural i quest 

pamięci o Ludomirze Wolskim” dofinansowanego ze środków Ministerstwa 

Obrony Narodowej, 

b) „Donator główny” - oznacza Ministerstwo Obrony Narodowej, które w ramach 

projektu pn. „Wspomnienie o majorze z Siennowa - mural i quest pamięci 

o Ludomirze Wolskim” udzieliło dotacji m.in. na utworzenie questu, na zakup 

nagród i gadżetów oraz poczęstunku podczas Grywalizacji, 
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c) „Donator pomocniczy” - oznacza Powiat Przeworski, który udzielił 

dofinansowania na zakup nagród i gadżetów oraz poczęstunku podczas 

Grywalizacji, 

d) „Partnerów” - oznacza Gminę Zarzecze oraz Szkołę Podstawową im. Marii 

Konopnickiej w Siennowie wspierających Organizatora w przeprowadzeniu 

Grywalizacji,  

e) „Kategoria rodzinna” - członkowie grupy powinni być ze sobą spokrewnieni. 

Grupa może liczyć od 2 do 5 osób, w tym maksimum 2 osoby dorosłe. Nie 

dopuszcza się udziału pojedynczych osób. Nie dopuszcza się udziału osobom 

dorosłym bez dzieci. 

f) „Kategoria: drużyna szkolna” - grupa składająca się z nie mniej i nie więcej niż 5 

osób w wieku szkolnym (tj. wyłącznie uczniów z klas IV-VIII ze Szkół 

Podstawowych).  

g) „Uczestnik Grywalizacji” - oznacza osobę dorosłą uczestniczącą w Grywalizacji, 

lub osobę małoletnią pozostającą pod opieką opiekuna prawnego, który jest 

uczestnikiem Grywalizacji w kategorii rodzinnej, lub osobę niepełnoletnią 

z potwierdzeniem pisemnego zezwolenia do udziału osoby niepełnoletniej 

w grywalizacji przez opiekuna prawnego. Brak oświadczenia może być 

równoznaczny z dyskwalifikacją, 

h) „Biuro zawodów ” - miejsce będące namiotem (oznakowanym logotypem 

SkarbyDziedzictwa.pl oraz logotypami Ministerstwa Obrony Narodowej) 

ustawionym w dniu Grywalizacji przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Siennowie 

i) „Ulotka questowa” - dokument potwierdzający rozwiązanie wszystkich haseł 

i rebusów oraz zawierający miejsce na pieczątkę/rysunek z przejścia questu, 

j) „Karta pocztowa” (zwana również „Kartą inauguracyjną”) - dokument 

potwierdzający przebycie questu wyznaczonego do przejścia w ramach 

grywalizacji zawierający miejsce na zapisanie czasu na starcie i mecie przez osoby 

specjalnie do tego wyznaczone oraz miejsce na nazwę grupy, 

k) „Pakiet Startowy” – zestaw niezbędnych przedmiotów potrzebnych Uczestnikom 

podczas pokonywania questu składający się z: ulotki questowej, karty pocztowej 

(inauguracyjnej), teczki i ołówka. 

 

 



 

3 

§ 2 

Rejestracja do Grywalizacji 

1. Udział w Grywalizacji w ramach obydwóch Kategorii: Rodzinnej oraz Drużyn 

szkolnych wymaga zapisania się:  

 online na kontakt@questing.pl lub telefonicznego 500 638 679 

od 7 listopada do 10 listopada 2022 r. przez (w godz. od 12:00 do godz. 

16.00, każdego dnia) - albo, 

 w Biurze zawodów (w dniu realizacji wydarzenia, tj. w Święto Niepodległości, 

11 listopada 2022 r. godz. od 12:00 do 14:00) wyłącznie w przypadku 

wolnych miejsc.  

Zgłoszenia przyjmowane będą 7 listopada, od godz. 12:00! 

2. Rejestracja prowadzona jest oddzielnie dla każdej z dwóch Kategorii uczestników (tj. 

osobno dla Kategorii rodzinnej oraz Kategorii: drużyna szkolna). 

3. O wpisaniu na listę Uczestników Grywalizacji w ramach obydwóch Kategorii decyduje 

kolejność zgłoszeń. Przy czym pierwszeństwo uczestnictwa w Kategorii: drużyna 

szkolna przysługuje Szkole Partnerskiej (tj. Szkole Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej z Siennowa), z limitem do 6 grup. 

4. Zabroniony jest start tych samych osób w dwóch różnych Kategoriach.  

5. Organizator wprowadza następujące limity uczestników Grywalizacji:  

a. Kategoria drużyna szkolna - 15 zespołów szkolnych (pięcioosobowych), łącznie: 

75 osób, 

b. Kategoria rodzinna - 15 zespołów, tj. od 2 do 5 osób - w zależności od liczebności 

zespołu od 30 do 75 osób.  

6. Osoby poniżej 18. roku życia mogą wziąć udział w wydarzeniu jedynie pod opieką 

rodzica lub opiekuna po podpisaniu przez rodzica lub opiekuna oświadczenia 

o możliwości udziału w Rodzinnym Pikniku Questowym oraz Grywalizacji - 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

7. Oświadczenie będącą zgodą opiekuna prawnego na udział osób poniżej 18. roku życia 

należy przedłożyć najpóźniej w dniu Grywalizacji, w Biurze zawodów lub przesłać 

wcześniej (tj. do 10 listopada do godz. 15:00) na adres: kontakt@questing.pl   

8. W przypadku absencji zakwalifikowanych Uczestników w dniu prowadzenia 

Grywalizacji (tj. braku wpisania się na Listę obecności do godz. 13:15) Organizator 

usuwa Uczestników z udziały w Grywalizacji a na zwolnione miejsce przyjmuje osoby, 

którzy zgłoszą się w dniu realizacji wydarzenia. 
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§ 3 

Zasady Grywalizacji i warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem udziału w Grywalizacji jest:  

a) dokonanie zgłoszenia Uczestników Grywalizacji zgodnie z zapisami w § 2, 

b) dokonanie zapisu na Listę obecności w Biurze zawodów w dniu Grywalizacji, tj. 11 

listopada 2022 r., w godz. od 11:00 do 13:00, 

c) zapoznanie się z podstawowymi informacjami o queście (np. miejscem startu oraz 

czasem przejścia) dostępnymi w Biurze zawodów,  

d) pobranie Pakietu Startowego w Biurze zawodów wydawanego (od godz. 11:05) na 

chwilę przed startem, zgodnie kolejnością uczestnictwa w Grywalizacji podaną 

w Biurze zawodów, 

e) zgłoszenia prośby o odnotowanie godziny startu i zakończenia questu u osób 

wyznaczonych przez Organizatora (oznakowanych identyfikatorami Organizatora). 

2. Grywalizacja polega na przejście questu w najszybszym czasie oraz rozwiązaniu 

wszystkie haseł i rebusów na trasie questu.  

3. Klasyfikacja prowadzona jest odrębnie w każdej z dwóch kategorii: Rodzinnej 

i Drużyna szkolna.  

4. Zwycięzcami w danej kategorii są grupy osób, które w najszybszym czasie przejdą 

quest oraz w sposób pełny rozwiążą wszystkie hasła i rebusy na trasie questu. Przy 

czym: 

a) czas przejścia questu mierzony (przez osoby odpowiedzialne od stron 

Organizatora) zostanie co do sekundy,  

b) w punkcie startu i mety znajdować się przedstawiciel Organizatora odpowiedzialny 

za dokonanie wpisów czasu startu i zakończenia Grywalizacji do „Karty 

inauguracyjnej” lub ulotki,  

c) za każde prawidłowe hasło dodany zostanie 1 punkt, za brak hasła odjęty zostanie 

1 punkt. 

9. Nagradzane są 1, 2 i 3 miejsce (dla każdej z kategorii). Nagrody za pierwsze, drugie 

oraz trzecie miejsce otrzymają grupy, które przejdą quest prawidłowo (rozwiążą 

każde hasło).  

10. Organizator dopuszcza nagrodzenie pozostałych Uczestników. 

11. O wyłonieniu zwycięzców i przyznaniu nagród decyduje Organizator, od jego decyzji 

nie przysługuje odwołanie.   
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12. Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego. 

 

§ 4 

Przewidziane nagrody i sposób ich wręczania 

1. Łączna pula nagród w ramach wydarzenia wynosi ponad 10.000,00 (słownie: dziesięć 

tysięcy) złotych brutto, w tym wartość nagród wynosi 9.866,00 zł: 

a) w Kategorii: Drużyna szkolna wynosi łącznie ok. 6660 zł, tj.: 

 łącznie za zajęcie I, II i III miejsca: ok. 3280 zł, 

 łącznie za zajęcie od IV do VII miejsca: ok. 1720 zł, 

 łącznie za zajęcie od VIII do XV miejsca: ok. 1660 zł.  

b) w Kategorii rodzinnej wynosi ok. 2526 zł, tj.: 

 łącznie za zajęcie I, II i III miejsca: ok. 1280 zł, 

 łącznie za zajęcie od IV do XIII miejsca: ok. 1070 zł. 

 łącznie za zajęcie od XIV do XV miejsca: ok. 176 zł. 

2. Nagrody ufundowane zostały przede wszystkim ze środków Ministerstwa Obrony 

Narodowej w ramach projektu pn. „Wspomnienie o majorze z Siennowa - mural 

i quest pamięci o Ludomirze Wolskim”.  

3. Fundatorami pomocniczymi pozostają również Powiat Przeworski oraz Fundacja 

„Tradycyjna Zagroda”. 

4. W Kategorii: Drużyna szkolna przyznane zostaną nagrody za zajęcie:  

a) I MIEJSCA: 

 Smartwatch Bemi Sport niebieski (4G) – 5 szt. (o wartości 223,86 zł 

brutto/szt.), po 1 szt. dla każdego z 5 laureatów, 

 kubek/butelka izotermiczna - 5 szt. (o wartości ok. 65,50 zł/szt.), po 1 dla 

każdego z 5 laureatów, 

 torba bawełniana o wartości - 5 szt. (o wartości ok. 20,50 zł/szt.), po 1 dla 

każdego z 5 laureatów. 

Wartość nagród rzeczowych dla każdego z 5 laureatów za zajęcie I miejsca 

wynosi ok. 310 zł. 

b) II MIEJSCA: 

 gry planszowe – 5 szt. (o wartości 119 zł), po 1 dla każdego z 5 laureatów, 

 kubek/butelka izotermiczna - 5 szt. (o wartości ok. 65,50 zł/szt.), po 1 dla 

każdego z 5 laureatów, 
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 torba bawełniana o wartości - 5 szt. (o wartości ok. 20,50 zł/szt.), po 1 dla 

każdego z 5 laureatów. 

Wartość nagród rzeczowych dla każdego z 5 laureatów za zajęcie II miejsca 

wynosi ok. 205 zł. 

c) III MIEJSCA: 

 gra zręcznościowa – 5 szt. (o wartości 54,87 zł), po 1 dla każdego z 5 

laureatów, 

 kubek/butelka izotermiczna - 5 szt. (o wartości ok. 65,50 zł/szt.), po 1 dla 

każdego z 5 laureatów, 

 torba bawełniana o wartości - 5 szt. (o wartości ok. 20,50 zł/szt.), po 1 dla 

każdego z 5 laureatów. 

Wartość nagród rzeczowych dla każdego z 5 laureatów za zajęcie III miejsca 

wynosi ok. 141 zł. 

d) IV, V, VI i VII miejsca: 

 kubek/butelka izotermiczna - 20 szt. (o wartości ok. 65,50 zł/szt.), po 1 dla 

każdego Uczestnika z miejsc IV-VII, 

 torba bawełniana o wartości - 20 szt. (o wartości ok. 20,50 zł/szt.), po 1 dla 

każdego Uczestnika z miejsc IV-VII. 

Wartość nagród rzeczowych dla każdego z laureatów za zajęcie od IV do VII 

miejsca wynosi ok. 86 zł. 

e) kolejnych 8 grup, czyli od VIII do XV miejsca:  

 pendrive 16 B – 40 szt. (o wartości ok. 21 zł), po 1 dla każdego Uczestnika z 

miejsc od VIII do XV, 

 torba bawełniana o wartości - 40 szt. (o wartości ok. 20,50 zł/szt.), po 1 dla 

każdego Uczestnika z miejsc od VIII do XV. 

Wartość nagród rzeczowych dla każdego z laureatów za zajęcie od XI do XV 

miejsca wynosi ok. 41,50 zł. 

5. W Kategorii rodzinnej przyznane zostaną nagrody za zajęcie:  

a) I MIEJSCA: 

 Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite (8,7”), 3 +32 GB, LTE - 1 szt. (o wartości 

848,70 zł brutto/szt.),  

 kubek/butelka izotermiczna - 1 szt. (o wartości ok. 65,50 zł/szt.),  

 torba bawełniana o wartości - 1 szt. (o wartości ok. 20,50 zł/szt.). 

Wartość nagród rzeczowych za zajęcie I miejsca wynosi ok. 934,70 zł. 
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b) II MIEJSCA: 

 gra planszowa – 1 szt. (o wartości 119 zł), 

 kubek/butelka izotermiczna - 1 szt. (o wartości ok. 65,50 zł/szt.),  

 torba bawełniana o wartości - 1 szt. (o wartości ok. 20,50 zł/szt.). 

Wartość nagród rzeczowych za zajęcie II miejsca wynosi ok. 205 zł. 

c) III MIEJSCA: 

 gra zręcznościowa – 1 szt. (o wartości 54,87 zł),  

 kubek/butelka izotermiczna - 1 szt. (o wartości ok. 65,50 zł/szt.),  

 torba bawełniana o wartości - 1 szt. (o wartości ok. 20,50 zł/szt.). 

Wartość nagród rzeczowych za zajęcie III miejsca wynosi ok. 140 zł. 

d) kolejnych 10 grup, czyli od IV do XIII miejsca:  

 pendrive 16 B – 10 szt. (o wartości ok. 21 zł), po 1 szt. dla każdej grupy 

Uczestników z miejsc IV-XIII, 

 kubek/butelka izotermiczna - 10 szt. (o wartości ok. 65,50 zł/szt.), po 1 szt. dla 

każdej grupy Uczestników z miejsc IV-XIII, 

 torba bawełniana o wartości - 10 szt. (o wartości ok. 20,50 zł/szt.), po 1 szt. 

dla każdej grupy Uczestników z miejsc IV-XIII. 

Wartość nagrody rzeczowej dla każdego każdej grupy Uczestników za zajęcie 

od IV do XIII miejsca wynosi ok. 107 zł. 

e) kolejne 2 grupy, czyli od XIV do XV miejsca:  

 kubek/butelka izotermiczna - 2 szt. (o wartości ok. 65,50 zł/szt.), po 1 szt. dla 

każdej grupy Uczestników z miejsc XIV-XV, 

 torba bawełniana o wartości - 2 szt. (o wartości ok. 20,50 zł/szt.), po 1 szt. dla 

każdej grupy Uczestników z miejsc XIV-XV. 

Wartość nagrody rzeczowej dla każdego każdej grupy Uczestników za zajęcie 

od XIV do XV miejsca wynosi ok. 86 zł. 

6. Dodatkowo uczestnicy Grywalizacji otrzymają zestawy kredek o łącznej wartości 680 

zł brutto, a także ołówki o łącznej wartości 160 zł brutto.  

7. Nagrody przekazywane będą wyłącznie 11 listopada 2022 r. (tj. w dniu organizacji 
Rodzinnego Pikniku Questowego) po zakończeniu Grywalizacji w Biurze zawodów 
w Siennowie. 

8. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 11 listopada 2022 roku i planowana jest 

pomiędzy godz. 15:00 a 16:30 i zakończona zostanie wykonaniem wspólnego 

zbiorowego zdjęcia wszystkich uczestników. 
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9. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę, ani na 

ekwiwalent pieniężny. 

10. Zwycięzcy mogą zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje ekwiwalent pieniężny 

ani jakakolwiek inna nagroda.  

11. Organizator nie udziela rękojmi za wady nagród, ani nie udziela gwarancji ich jakości. 

Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub 

sprzedawcy za pośrednictwem Organizatora.  

 

§ 5 

Prawa i obowiązki uczestników Grywalizacji 

1. Uczestnik Grywalizacji ma prawo do zgłaszania swoich pytań i wątpliwości, co do zasad 

uczestnictwa, treści questu w Biurze zawodów. 

2. Każdy uczestnik przed startem w Grywalizacji ma obowiązek zapoznać się 

z niniejszym Regulaminem. 

3. Ponadto każdy Uczestnik Grywalizacji jest zobowiązany: 

a) do przestrzegania prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu,  

b) zapisać się lub osoby, które są pod jego opieką na tzw. Liście obecności w Biurze 

zawodów oraz przekazać Oświadczenie będącą zgodą opiekuna prawnego na udział 

osób poniżej 18. roku życia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

i upowszechnianie wizerunku (odpowiednio: Załącznik 1 lub Załącznik 2 do 

niniejszego Regulaminu),  

c) zgłosić prośbę o odnotowanie godziny startu i zakończenia questu u osób 

wyznaczonych przez Organizatora (oznakowanych identyfikatorami Organizatora), 

d) przemieszczania się wyłącznie pieszo po trasie questu podczas Grywalizacji. 

(Zabronione jest przemieszczanie się po trasie questu innym środkiem transportu np. 

rowerem, samochodem, hulajnogą, za pomocą rolek, itp. sprzętu. Nieprzestrzeganie 

tego zapisu przez któregokolwiek członka grupy - powoduje dyskwalifikację całej 

grupy Uczestników),   

e) posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnoletniego uczestnika 

Grywalizacji, a w przypadku osoby niepełnoletniej - posiadania dokumentu ze 

zdjęciem (np. legitymacji szkolnej), 

f) nie zakłócać porządku publicznego, 

g) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób biorących udział w Grywalizacji. 
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4. Każda osoba biorąca w Grywalizacji zobowiązuję się do zachowania wszelkiej ostrożności 

oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie 

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, w tym przestrzegania wszelkich zaleceń 

i procedur wprowadzonych w tym zakresie przez przepisy prawa i ewentualnie 

Organizatora. 

5. W trakcie Grywalizacji zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania 

środków odurzających. 

6. Nieprzestrzeganie regulaminu Grywalizacji questu lub samowolna zmiana trasy 

mogą powodować wykluczenie, o czym nieodwołalnie decyduje Organizator.  

 

§ 6 

Odpowiedzialność organizatora 

1. Organizator Grywalizacji nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe 

w czasie jej przebiegu, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.  

2. Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność, lub 

odpowiedzialność prawnego opiekuna, niezależnie od warunków pogodowych na 

trasie.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za 

szkody wyrządzone przez Uczestników Grywalizacji.  

4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy Uczestników Grywalizacji.  

5. Organizator zapewnia ubezpieczenia NNW, zgodny z Polisą 000665 załączoną do 

niniejszego Regulaminu. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Osobom, którym odmówiono udziału w Grywalizacji z powodu naruszenia niniejszego 

Regulaminu nie przysługuje prawo do odszkodowania. 

2. Udział w Grywalizacji stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika na zapisywanie 

i rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas Grywalizacji, np. w formie 

zdjęć lub filmów, na wszelkich polach eksploatacji w szczególności w zakresie 

wielokrotnego wprowadzania do obrotu, używania oryginału i egzemplarzy, utrwalania 

i zwielokrotniania (w tym wprowadzania do pamięci komputera lub innego urządzenia) 

w jakiejkolwiek technice, publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, 

odtwarzania oraz zamieszczania w materiałach promocyjnych i informacyjnych, a także do 
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wielokrotnego, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym: w Internecie, na 

portalach społecznościowych. Zgoda nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników w szczególności za 

złamanie zakazów określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik ponosi pełną 

odpowiedzialność odszkodowawczą i karną za szkody powstałe na osobach i mieniu 

wskutek jego działania. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działania siły 

wyższej. Za siłę wyższą uznaje się̨ zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora. Siłę 

wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie techniczne, istotne 

usterki, stany epidemiczne.  

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

a) na stronie internetowej Organizatora: www.SkarbyDziedzictwa.pl, 

b) w Biurze zawodów, w dniu realizacji Grywalizacji.  

6. Przystąpienie do uczestnictwa jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika o akceptacji 

zapisów niniejszego Regulaminu. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2022 roku i przestaje obowiązywać po 

zakończeniu Grywalizacji. 
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Załącznik nr 1. 
Zgoda na udział osoby niepełnoletniej w Grywalizacji  

prowadzonej w ramach projektu pn.  
„Wspomnienie o majorze z Siennowa - mural i quest pamięci o Ludomirze Wolskim”. 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego podopiecznego: 

Imię 
dziecka: 

 
 

 

Nazwisko 
dziecka: 

 

Klasa:  
 

Adres 
zamieszkania: 

 
 

 
 

Tel. 
opiekuna  

 
E-mail 

opiekuna: 
 

Nazwa 
szkoły 

 
 

Adres 
placówki: 

 
 
 
na udział w Grywalizacji, która odbędzie się w Siennowie, 11 listopada 2022 r. na 
warunkach określonych w jej Regulaminie.  

 

Przyjmuję do wiadomości, że dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Ministerstwa Obrony Narodowej, 
a także od Powiatu Przeworskiego udział w projekcie jest BEZPŁATNY dla jego uczestników.  
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I UPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU MOJEGO 
PODOPIECZNEGO:  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego Podopiecznego w celu: 
 uczestnictwa w niniejszym Grywalizacji (art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO,  realizacja umowy uczestnictwa 

w Konkursie), dopełniania obowiązków wynikających w szczególności z Regulaminu Grywalizacji (art.  
6 ust.  1  lit.  c  RODO)  na podstawie Ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  
publicznego  i  o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz umowy zawartej z Ministerstwem 
Obrony Narodowej i Powiatem Przeworskim na realizację Grywalizacji w ramach projektów z w/w 
instytucjami, a także w celu zapobiegania oszustwom, nadużyciom oraz ochrony roszczeń 
Organizatora lub osób trzecich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes) - 
bezterminowo, jednakże nie dłużej, niż do czasu ewentualnego wycofania przeze mnie zgody. 

 informowania o realizacji celów statutowych Organizatora, w szczególności informowania o akcjach 
społecznych organizowanych przez Organizatora na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
udzielona zgoda) - bezterminowo, jednakże nie dłużej, niż do czasu ewentualnego wycofania przeze 
mnie zgody. 

 

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie wizerunku mojego Podopiecznego (w tym w postaci filmu lub 
nagrania dźwięku) i publikowanie zdjęć i/lub filmów zawierających Jego wizerunek w związku z realizacją 
projektu pn. „Wspomnienie o majorze z Siennowa - mural i quest pamięci o Ludomirze Wolskim” oraz w związku 
z działalnością statutową Fundacji „Tradycyjna Zagroda” z siedzibą w Manasterzu 585, 37-220 Kańczuga, KRS: 
0000411187. 
Zgoda ta obejmuje przetwarzanie i publikowanie mojego wizerunku w dowolnym miejscu, formie i na 
dowolnych nośnikach, w tym w Internecie, prasie, telewizji, publikacjach własnych, itp. - w  celu promocji 
wspomnianego projektu i/lub Fundacji „Tradycyjna Zagroda”, a także: Donatora głównego, Donatora 
pomocniczego, Partnerów i Realizatora questu (tj. Fundacji Questingu).  

 
Potwierdzam, że poinformowano mnie, iż wszelkie nagrody w ramach Grywalizacji zostały ufundowane przez: 
Ministerstwo Obrony Narodowej, Powiat Przeworski oraz Fundację „Tradycyjna Zagroda”. 
 
Potwierdzam, że zapoznałam/-em się i otrzymałem Klauzulę informacyjną o zasadach przetwarzania danych 
osobowych w Fundacji Tradycyjna Zagroda w celach wyżej opisanych. 
 
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że jestem upoważniony do podpisania i udzielenia 
wymienionych tutaj upoważnień/zgód: 

Imię i nazwisko 
opiekuna prawnego: 

 
 

Data:  Czytelny podpis  
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Załącznik nr 2. 
Zgoda na przetwarzanie danych i upowszechnienie wizerunku  

OSOBY PEŁNOLETNIEJ - dot. udziału w Grywalizacji  
prowadzonej w ramach projektu pn.  

„Wspomnienie o majorze z Siennowa - mural i quest pamięci o Ludomirze Wolskim”. 

 
 

Przyjmuję do wiadomości, że dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Ministerstwa Obrony Narodowej, 
a także od Powiatu Przeworskiego udział w projekcie jest BEZPŁATNY dla jego uczestników.  
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I UPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu: 
 uczestnictwa w niniejszym Grywalizacji (art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO,  realizacja umowy uczestnictwa 

w Konkursie), dopełniania obowiązków wynikających w szczególności z Regulaminu Grywalizacji (art.  
6 ust.  1  lit.  c  RODO)  na podstawie Ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  
publicznego  i  o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz umowy zawartej z Ministerstwem 
Obrony Narodowej i Powiatem Przeworskim na realizację Grywalizacji w ramach projektów z w/w 
instytucjami, a także w celu zapobiegania oszustwom, nadużyciom oraz ochrony roszczeń 
Organizatora lub osób trzecich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes) - 
bezterminowo, jednakże nie dłużej, niż do czasu ewentualnego wycofania przeze mnie zgody. 

 informowania o realizacji celów statutowych Organizatora, w szczególności informowania o akcjach 
społecznych organizowanych przez Organizatora na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
udzielona zgoda) - bezterminowo, jednakże nie dłużej, niż do czasu ewentualnego wycofania przeze 
mnie zgody. 

 

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie mojego wizerunku (w tym w postaci filmu lub nagrania dźwięku) 
i publikowanie zdjęć i/lub filmów zawierających mój wizerunek w związku z realizacją projektu pn. 
„Wspomnienie o majorze z Siennowa - mural i quest pamięci o Ludomirze Wolskim” oraz w związku z działalnością 
statutową Fundacji „Tradycyjna Zagroda” z siedzibą w Manasterzu 585, 37-220 Kańczuga, KRS: 0000411187. 
Zgoda ta obejmuje przetwarzanie i publikowanie mojego wizerunku w dowolnym miejscu, formie i na 
dowolnych nośnikach, w tym w Internecie, prasie, telewizji, publikacjach własnych, itp. - w  celu promocji 
wspomnianego projektu i/lub Fundacji „Tradycyjna Zagroda”, a także: Donatora głównego, Donatora 
pomocniczego, Partnerów i Realizatora questu (tj. Fundacji Questingu).  

 
Potwierdzam, że poinformowano mnie, iż wszelkie nagrody w ramach Grywalizacji zostały ufundowane przez: 
Ministerstwo Obrony Narodowej, Powiat Przeworski oraz Fundację „Tradycyjna Zagroda”. 
 
Potwierdzam, że zapoznałam/-em się i otrzymałem Klauzulę informacyjną o zasadach przetwarzania danych 
osobowych w Fundacji Tradycyjna Zagroda w celach wyżej opisanych. 
 
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że jestem upoważniony do podpisania i udzielenia 
wymienionych tutaj upoważnień/zgód: 

Imię i nazwisko 
pełnoletniego 

Uczestnika 
Grywalizacji: 

 

Data:  Czytelny podpis  
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Załącznik nr 3. 
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych 

w celu naboru i uczestnictwa w projektach, inicjatywach  
oraz działaniach Fundacji „Tradycyjna Zagroda”, 

 a zwłaszcza w Grywalizacji prowadzonej w ramach projektu pn.  
„Wspomnienie o majorze z Siennowa - mural i quest pamięci o Ludomirze Wolskim”. 

 

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia 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) - tzw. RODO, informujemy 
o zasadach przetwarzania danych osobowych dla celów rekrutacyjnych. 
 
Niniejszym informujemy, że: 
 

1. Administrator danych 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja „Tradycyjna Zagroda” z siedzibą 
w Manasterzu 585, kod pocztowy 37-220, poczta Kańczuga, tel. 508-930-105, e-mail: 
biuro@tradycyjnazagroda.pl (dalej: FTZ lub Organizator). 
 

2. Podstawa prawna 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000), 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 (RODO), Kodeksem pracy, Statutem Fundacji „Tradycyjna Zagroda” 
oraz Regulaminem uczestnictwa w projekcie. 
 

3. Cel i podstawa przetwarzania 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez FTZ w następujących celach: 

a. uczestnictwa w Grywalizacji (art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO,  realizacja umowy uczestnictwa 
w Konkursie), dopełniania obowiązków wynikających w szczególności z Regulaminu 
Grywalizacji (art.  6 ust.  1  lit.  c  RODO)  na podstawie Ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  
o działalności  pożytku  publicznego  i  o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) 
oraz umowy zawartej z Ministerstwem Obrony Narodowej i Powiatem Przeworskim na 
realizację Grywalizacji w ramach projektów realizowanych na podstawie umów zawartych z w/w 
Instytucjami, a także w celu zapobiegania oszustwom, nadużyciom oraz ochrony roszczeń 
Organizatora lub osób trzecich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony 
interes) - bezterminowo, jednakże nie dłużej, niż do czasu ewentualnego wycofania zgody, 

b. informowania o realizacji celów statutowych Organizatora, w szczególności informowania 
o akcjach społecznych organizowanych przez Organizatora na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 
ust. 1 lit. a RODO, udzielona zgoda) - bezterminowo, jednakże nie dłużej, niż do czasu 
ewentualnego wycofania zgody. 

 
4. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w odniesieniu do celu opisanego w: 
a. pkt. 3.a jest niezbędne do zawarcia uczestnictwa w Grywalizacji prowadzonym w ramach projektu 

„Wspomnienie o majorze z Siennowa - mural i quest pamięci o Ludomirze Wolskim”. 
Konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana 
w tym projekcie.  

b. pkt. 3.b jest wskazane do informowania Panią/Pana o działalności statutowej FTZ. 
 

5. Informacja o wymogu podania danych – kryteria jego ustalania 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. 
Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane, jeżeli istnieje 
obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez okres wymagany prawem. 



 

14 

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich przechowywanie zakończy się od 
czasu pisemnego cofnięcia zgody, które to pozostaje bez wpływu na ich przetwarzanie przed 
cofnięciem wydanej uprzednio zgody. 
 

6. Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami danych osobowych będą, lub mogą być, podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa lub odrębnych umów, a w szczególności: 

a. pracownicy FTZ - na podstawie upoważnień do przetwarzania danych, celem realizacji 
obowiązków służbowych, 

b. upoważnione osoby współpracujące z FTZ - jeżeli w ramach współpracy przetwarzają powierzone 
dane (np. zleceniobiorcy), 

c. podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) - uprawnione do przetwarzania danych w imieniu 
FZT na mocy umowy powierzenia danych, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach 
współpracy - niezbędnych dla działalności FTZ np. usługi tworzenia questu, hostingowe, 
informatyczne, doradcze, prawnicze, księgowe, kadrowe, 

d. uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane, w celu 
wypełniania, ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym FTZ jest zobowiązana udostępnić 
dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów 
na realizację projektów ze środków publicznych, 

e. inne podmioty na podstawie wyrażonej zgody. 
 

7. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane ani przekazywane do państwa trzeciego. 
 

8. Prawa osób, których dane dotyczą 
Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a.  dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, 
b.  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
c.  ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia oraz prawo usunięcia danych 

z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym, 

d.  cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych w każdym czasie, 
jednakże cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

e.  wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez FTZ, 
w tym profilowaniu (automatycznego przetwarzania danych do analiz, ocen lub prognoz dla określenia 
np. cech, zainteresowań, zachowania, właściwości, sytuacji osoby). Tzn. żadne decyzje dotyczącej 
osób nie będą oparte o informacje pozyskane i wygenerowane w sposób automatyczny. 
 

10. Inspektor danych osobowych 
W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby 
Fundacji „Tradycyjna Zagroda”: Manasterz 585, 37-220 Kańczuga, z dopiskiem „Inspektor Ochrony 
Danych” lub na adres poczty elektronicznej <<biuro@tradycyjnazagroda.pl>>." 

 
* * * 

 



Niniejszą polisą InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków odNOWA zatwierdzonych uchwałą nr 02/19/07/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 19.07.2022 r.

NoweUbezpieczenie:

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA 
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

odNOWA - UBEZPIECZENIE GRUPOWE

Wniosek/Polisa NWG-B/Pnr000665

Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się 
w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl InterRisk Kontakt 22 575 25 25

UBEZPIECZAJĄCY:

REGON: E-mail:180817684
Adres korespondencyjny: MANASTERZ 585; 37-230 MANASTERZ POLSKA; POWIAT PRZEWORSKI

OSOBA PRAWNA
FUNDACJA "TRADYCYJNA ZAGRODA"Nazwa:

Adres: MANASTERZ 585, 37-230 MANASTERZ

Rodzaj prowadzonej 
działalności: FUNDACJA

NIP:

FORMA UBEZPIECZENIA:

Ubezpieczenie grupowe imienne

UBEZPIECZENI:

10Łączna liczba osób zatrudnionych przez Ubezpieczającego:
Liczba osób ubezpieczonych:

Podgrupa 1

100

OKRES UBEZPIECZENIA:

Od 2022-11-11 Do 2022-11-11

ZAKRES UBEZPIECZENIA (zakres zgodnie z §4 ust. 1 OWU NNW odNOWA):

IKLASA RYZYKA
PEŁNYZAKRES

ROZSZERZENIE ZAKRESU O:
Następstwa zawału serca i udaru mózgu TAK
Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku przy pracy w wysokości 50% sumy 
ubezpieczenia

TAK

Następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane w związku z 
wyczynowym uprawianiem sportu NIE

PRZEZORNYOPCJA UBEZPIECZENIA:

Rodzaj świadczenia Suma ubezpieczenia Wysokość
świadczenia w %

Wysokość
świadczenia w zł

1. Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 20 000 zł 100% SU 20 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie powstałe w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych powstałe w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku

Pogryzienia, ukąszenia, użądlenia

Koszty zakupu wózka inwalidzkiego

Poważny Uraz

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

20 000 zł

100% SU

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 
1% SU

do 30% SU, nie więcej niż 10 000 zł

do 30% SU, nie więcej niż 10 000 zł

jednorazowo 1% SU w przypadku 
pogryzienia przez psa lub 2% w 

przypadku pokąsania, ukąszenia lub 
pogryzienia przez inne zwierzęta niż 

psy

do 20% SU, nie więcej niż 5 000 zł

jednorazowo 10% SU

20 000 zł

200 zł

do 6 000 zł

do 6 000 zł

200 zł lub 400 zł

do 4 000 zł

2 000 zł
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Rozszerzenie zakresu wybranej wyżej opcji ubezpieczenia o opcje dodatkowe: Suma ubezpieczenia Wysokość świadczenia w % Wysokość świadczenia w zł

Opcja DODATKOWA +3 Koszty leczenia 5 000 zł do 100% SU do 5 000 zł

Opcja DODATKOWA +5 Koszty rehabilitacji 5 000 zł do 100% SU do 5 000 zł

Opcja DODATKOWA +6 Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 5 000 zł

a) 1% SU za każdy dzień pobytu w 
szpitalu (świadczenie płatne od 1 dnia 

pod warunkiem pobytu w szpitalu 
minimum 3 dni) b) 0,2% SU za każdy 
dzień pobytu w szpitalu w związku ze 
zleconą rehabilitacją c) jednorazowo 

500 zł w związku z pobytem 
ubezpieczonego na OIOM/ OIT przez 

minimum 48h

a)  50 zł b)  10 zł c) 500 zł

Opcja DODATKOWA +7 Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu 5 000 zł 1% SU za każdy dzień  50 zł

SKŁADKA:
Składka płatna w 1 ratach za osobę: 3,00 zł

3,00 złŁączna składka za osobę:
300,00 złŁączna składka za wszystkie osoby:

Tryb płatności składki: jednorazowo w wysokości 300,00 zł

Rata  Kwota płatna w terminie
1 300,00 zł 2022-11-04

TRYB PŁATNOŚCI RAT:
TRYB PŁATNOŚCI SKŁADKI: jednorazowo

przelewem na konto InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 83 1240 6960 7170 0020 9000 0665

OSOBA REPREZENTUJĄCA UBEZPIECZAJĄCEGO:
 Imię i nazwisko:

FAX: Adres email:
Telefon stacjonarny: Telefon komórkowy:

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI:
Lista osób przystępujących do ubezpieczenia – w przypadku imiennej formy ubezpieczenia, zgodnie z wnioskiem do ubezpieczenia

KLAUZULE I OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków odNOWA zatwierdzonymi uchwałą nr 02/19/07/2022 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 19.07.2022 r. ("Ogólne Warunki
Ubezpieczenia"), informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury
złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów.

2. Oświadczam, że zobowiązuję się do doręczenia ubezpieczonym warunków umowy, w tym Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zawierających informację, o której mowa
w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przed przystąpieniem przez nich do umowy i wyrażeniem zgody na finansowanie kosztu
składki ubezpieczeniowej.

3. Oświadczam, że otrzymałem(am) ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Jestem świadomy, że dokument ten ma
charakter informacyjny, a pełne informacje o produkcie ubezpieczeniowym zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

4. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na) o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego przez agenta lub osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu
ubezpieczeń w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia.

5. Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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),
zwanego dalej „RODO”.
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (00-668), ul. Noakowskiego 22 (dalej jako  
„Administrator”,  „InterRisk” lub  „My”). Z InterRisk można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@InterRisk.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 68
00 lub pisemnie na adres siedziby wskazany wyżej.

Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych - poprzez email  iod@interrisk.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
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Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celach:
- zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego - podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych

do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną jest

obowiązek prawny ciążący na Administratorze – (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstawą prawną w odniesieniu do

aktualnych klientów InterRisk jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego
własnych produktów lub usług. W przypadku marketingu kierowanego do potencjalnych lub byłych klientów InterRisk podstawą przetwarzania danych jest zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

- ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w związku z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia – podstawą prawną jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami oraz niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez
sądy (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO);

- ewentualnego podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym wypłatom nienależnych świadczeń -
podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), wynikający wprost z przepisów prawa, jakim jest zapobieganie i
ściganie przestępstw popełnianych na jego szkodę oraz niezbędność przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie
przepisów prawa (art. 9 ust. 2 lit. g) RODO);

- realizacji obowiązków nałożonych na Administratora danych przez przepisy prawa (takie jak przepisy podatkowe lub przepisy o rachunkowości)  -
podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze – (art. 6 ust.1 lit. c) RODO);

- reasekuracji ryzyk - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest zmniejszenie ryzyka
ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem;

- realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący
na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO);

- komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja, kierowana do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej
korespondencji bądź rozmowy telefonicznej, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy wiadomości e-mail bądź listu czy też
telefonującego, lub inną zawartą z nim umową - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający
na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą i rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez
niego działalnością gospodarczą;

- obsługi zgłoszonego roszczenia, w tym wypłaty świadczenia oraz likwidacja szkody z umowy ubezpieczenia - podstawą prawną jest obowiązek prawny
ciążący na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO);

- obsługi klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust.
1 lit. b) RODO).

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W niektórych przypadkach decyzje dotyczące Pani/Pana mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany (tj. bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły
oceny ryzyka ubezpieczeniowego (dla celów możliwości przedstawienia konkretnej oferty, ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej i zawarcia umowy
ubezpieczenia) i będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych takich jak: data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód, rok uzyskania prawa
jazdy, dane dotyczące typu pojazdu i jego parametry techniczne, liczba szkód w ostatnich latach, informacje o stanie zdrowia, wartość i lokalizacja nieruchomości (w
zależności od rodzaju ubezpieczenia dla potrzeb oceny ryzyka ubezpieczeniowego różne kategorie danych mogą być uznane za istotne);  
  
Powyższe decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. W wyniku
profilowania Administrator oceni w szczególności prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia. Na podstawie tak dokonanej oceny Administrator podejmie
decyzję o możliwości zawarcia z Panem/Panią umowy ubezpieczenia oraz o wysokości składki ubezpieczeniowej. Przykładowo: im więcej szkód miało miejsce w
minionym okresie, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym wyliczona na podstawie automatycznej oceny ryzyka składka ubezpieczeniowa
może być wyższa.  
  
W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji ma Pani/Pan prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień, co do podstaw podjętej decyzji, prawo do
zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez
człowieka).

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia i
przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  
  
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na podstawie udzielonej zgody, jeśli wycofa Pani/Pan udzieloną wcześniej zgodę, jak również przestanie
przetwarzać dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i
celów analitycznych) jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Wycofanie zgody lub zgłoszenie sprzeciwu nie oznacza jednak, że Administrator usunie wszystkie dane – w szczególności dalsze przechowywanie danych może mieć
jeszcze miejsce przez okres przedawnienia roszczeń i dla potrzeb wykazania rozliczalności.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na charakter przetwarzania mogą być w niezbędnym zakresie przekazywane zakładom reasekuracji, a także innym podmiotom takim
jak operatorzy pocztowi, operatorzy wybranych przez Panią/Pana sposobów płatności czy podmioty świadczące usługi w zakresie likwidacji szkód.  
  
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, przetwarzającym
dane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, agencjom marketingowym, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji
należności oraz podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami Administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do Pani/Pana danych, w tym otrzymania ich kopii;
- żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie

uzasadnionego interesu Administratora) – w szczególności prawo sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
oraz profilowania,

- wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie w jakim zgoda stanowi podstawę tego przetwarzania); wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

- przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie
zgody lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy), tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego); może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych,

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.  
  
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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Czytelny podpis UbezpieczającegoPieczęć i podpis przedstawiciela
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

PAWEŁ SZPUNAR, 29/354/001ŁAŃCUT, 2022-11-04
Miejscowość i data wystawienia

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie
jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.

6. Niniejsze oświadczenia składam dobrowolnie.  
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