
 
 
 
 

 

Regulamin Konkursu „Mistrzostwa Biznes i Zarządzanie” – ETAP III rozgrywka finałowa 

 

Organizatorem konkursu jest Revas sp. z o.o. Współorganizatorem Konkursu są: Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wyłącznie 

liceów ogólnokształcących oraz techników/szkół branżowych I stopnia. 

2. Terytorialny zasięg konkursu: ogólnopolski. 

3. Podstawowe obowiązki Organizatora, Współorganizatorów i uczestników konkursu wynikają 

z niniejszego Regulaminu. 

4. Niniejszy regulamin dotyczy etapu finałowego konkursu. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

6. Konkurs realizowany jest w jednej kategorii z wykorzystaniem Branżowej Symulacji Biznesowej 

Organizatora: pod nazwą „Biuro podróży”. 

 

 II. Cele Konkursu  

1. Celem konkursu „Mistrzostwa Biznes i Zarządzanie” jest wykształcenie postaw przedsiębiorczych 

u uczniów szkół ponadpodstawowych oraz promocja wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w 

edukacji przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania. 

2. Celem konkursu jest również wzrost wiedzy nauczycieli w zakresie wykorzystania gier symulacyjnych 

w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych. 

 

III. Organizatorzy i Współorganizatorzy Konkursu 

1. Organizator: Revas sp. z o.o. (www.revas.pl) zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Współorganizator: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Departament GovTech Polska 

(www.gov.pl/govtech), zwana dalej „KPRM”. 

3. Współorganizator: Ministerstwo Edukacji i Nauki (www.gov.pl/edukacja-i-nauka), zwane dalej 

„MEiN”. 

 

IV. Organizacja Konkursu 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski 

2. Konkurs składa się z Etapu przygotowań i dwóch etapów rozgrywek: 

1) Etap I - Przygotowania- szkolenie dla nauczycieli – przez Internet (2 godziny, wrzesień 2022); 

2) Etap II - Rozgrywka eliminacyjna – przez Internet (2 miesiące, październik-listopad 2022); 

3) Etap III - Rozgrywka finałowa – w Warszawie, woj. mazowieckie (1 dzień, listopad 2022). 

http://www.revas.pl/
http://www.gov.pl/govtech
http://www.gov.pl/edukacja-i-nauka


 
 
 
 

 

3. Wydarzenie pt. „Rozgrywka finałowa” odbędzie się w Warszawie w budynku KPRM przy Al. 

Ujazdowskich 1/3 w sali Anny Walentynowicz. 

4. Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca Etapu III, o wszystkich zmianach uczestnicy 

będą informowani drogą mailową przez Organizatora. 

 

V. Przebieg Konkursu 

 

Etap III – rozgrywka finałowa (Warszawa) – 9 zespołów.  

Czas trwania rozgrywki finałowej: 1 dzień (listopad 2022) 

1. Rozgrywka finałowa będzie oparta na tej samej symulacji biznesowej, co w poprzednim etapie, zmianie 

ulegnie poziom trudności rozgrywek. 

2. Każdy zespół przed rozgrywką finałową otrzyma instrukcję obsługi rozszerzonej wersji symulacji drogą 

elektroniczną. 

3. Szczegółowy harmonogram rund decyzyjnych zostanie przekazany zespołom przed rozpoczęciem etapu 

III. 

4. Zespoły w ramach konkursu rywalizować będą na jednym rynku. 

5. Każdy Zespół powinien uczestniczyć w rozgrywce finałowej pod opieką swojego nauczyciela - 

opiekuna. W trakcie rozgrywki finałowej uczniowie podejmują decyzje samodzielnie bez pomocy 

opiekuna. Opiekun nie może pomagać członkom Zespołu, ani wpływać na podejmowane decyzje. 

6. Zespół, który dostał się do Finału nie może zmienić swojego składu podczas rozgrywki finałowej. 

7. Zespół może wziąć udział w rozgrywce finałowej w niepełnym składzie (min.  1 członek  Zespołu, który 

został zgłoszony do konkursu na etapie rekrutacji). 

8. W przypadku odmowy udziału zespołu w finale, do rozgrywki finałowej zostanie zaproszony kolejny 

zespół z rankingu. 

9. Zespoły będą oceniane na podstawie wyniku działalności ze skumulowanej karty wyników. W 

przypadku zespołów, które mają wynik działalności 0, pod uwagę będzie brany wynik ekonomiczny 

wirtualnej firmy. 

10. Po zakończeniu ostatniej rundy decyzyjnej zostaną ogłoszone wyniki rozgrywki finałowej oraz zostaną 

wręczone nagrody. 

11. Każdy Zespół w czasie Finału zobowiązany jest do posiadania min. 1 własnego komputera, z którego 

pomocą będzie mógł realizować rozgrywkę. 

12. W trakcie trwania Finału Organizator zapewnia uczniom i opiekunom dostęp do Internetu. 

13. Organizator nie zapewnia uczniom oraz opiekunom: dojazdu do Warszawy, noclegu oraz wyżywienia.  

14. Bezpieczna organizacja wydarzenia jest najważniejszym celem i obowiązkiem Organizatora, w związku 

z czym, mając na uwadze obowiązujące w dniach rozgrywki finałowej wytyczne dotyczące organizacji 

takich imprez Organizator może stosować dodatkowe środki ochrony w szczególności w postaci nakazu 

noszenia maseczek, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego. 



 
 
 
 

 

 

VII. Nagrody 

1. Dla finalistów konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. 

2. Każdy Zespół, który zajmie miejsce od I do III otrzyma puchar lub statuetkę dla szkoły. 

3. Opiekunowie zespołów, które zakwalifikują się do finału otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

 

VIII. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu „Mistrzostwa Biznes i Zarządzanie” jest 

Revas sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrzesława Romańczuka 3, 35-302 Rzeszów oraz Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów z siedzibą przy al. Ujazdowskich 1/3, 00-583 Warszawa w zakresie zgodnym z klauzulą 

informacyjną znajdują się w załączniku nr. 4. 

2. Odbiorcą danych osobowych jest Ministerstwo Edukacji i Nauki z siedzibą przy ul. Wspólnej 1/3, które 

będzie przetwarzało dane osobowe i wykorzystywało wizerunek uczestników do informacji i promocji 

wydarzenia wyłącznie w zakresie i w związku z organizacją Konkursu. Oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych: uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika (w 

przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18 lat), rodzica/opiekuna prawnego uczestnika (dotyczy 

zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych) oraz opiekuna, a także oświadczenia na 

wykorzystanie wizerunku uczestnika i opiekuna będą udzielane drogą elektroniczną. 

3. W przypadku pełnoletnich uczestników i opiekunów złożenie oświadczeń nastąpi poprzez 

zaakceptowanie odpowiednich zgód w linkach zawartych w wiadomości e-mail. Natomiast w przypadku 

osób niepełnoletnich poprzez dołączenie w linkach zawartych w wiadomości e-mail oświadczeń 

(skan/zdjęcie) rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych 

uczestnika oraz własnych danych osobowych przez Organizatora i Ministerstwo Edukacji i Nauki  

(wzory zgód na przetwarzanie danych stanowią załączniki 6-7) i rozpowszechnianie wizerunku 

uczestnika (wzory zgód na wykorzystanie wizerunku stanowią załączniki nr 1-3). 

4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z przepisami 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), (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.), w celu przeprowadzenia oraz 

zapewnienia transparentności wyników Konkursu oraz w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.   

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Revas sp. z o.o. wyłącznie w celu organizacji Konkursu 

na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu działań informacyjno-

promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 



 
 
 
 

 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez MEiN wyłącznie w celu współorganizacji Konkursu na 

podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) oraz w celu działań informacyjno-promocyjnych 

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

7. Organizator firma Revas sp. z o.o. będzie wykorzystywał dane zebrane na etapie rekrutacji do konkursu. 

8. KPRM będzie zbierał następujące dane: 

1) uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa szkoły, nr telefonu, wizerunek; 

2) nauczycieli/ opiekunów: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa szkoły, nr telefonu, wizerunek; 

3) rodziców/ opiekunów prawnych (w przypadku niepełnoletnich uczestników): imię i nazwisko, adres 

e-mail, nr telefonu, wizerunek. 

9. KPRM będzie zbierał dane osobowe za pośrednictwem formularza elektronicznego, który zostanie 

przekazany przez firmę Revas sp. z o.o. uczestnikom, ich rodzicom/opiekunom prawnym  i 

nauczycielom/opiekunom drogą mailową. 

10. Uczestnicy konkursu mają prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz 

usunięcia (z wyjątkiem sytuacji, gdy dane muszą być przetwarzane z uwagi na wymogi prawne lub 

celem dochodzenia/ustalenia/obrony przed ewentualnymi roszczeniami)       

11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w 

Konkursie. Wycofać zgodę można w drodze elektronicznej poprzez kontakt z Organizatorem (Revas).    

12. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją konkursu mogą się skontaktować 

z Pełnomocnikiem ds. danych osobowych pod adresem e-mail: kontakt@revas.pl, w każdej sprawie 

związanej z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. 

13. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez KPRM, klauzula informacyjna znajduje się 

w załączniku nr. 4. 

 

IX. Bezpieczeństwo informacji 

1. Organizator zobowiązuje się, że wszelkie informacje podlegające ochronie KPRM, co do których 

powziął wiadomość w związku z organizacją konkursu na terenie budynku KPRM, które nie są ujęte w 

rejestrach publicznych ani nie są powszechnie znane, a fakt ich publicznej znajomości nie jest 

następstwem naruszenia zasad poufności lub przepisów prawa polskiego, objęte są klauzulą poufności 

w czasie trwania wydarzenia, jak również po jego ustaniu, w zakresie nienaruszającym przepisów 

ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

2. Organizator zobowiązuje się do nieograniczonego w czasie zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji związanych z wykonywaniem zadań na rzecz KPRM i potencjalnych Partnerów oraz 

odpowiada w tym zakresie za pracowników, współpracowników i uczestników wydarzenia. 

3. Organizator  zobligowany jest do niezwłocznego przekazania KPRM, podpisanych przez pracowników 

zaangażowanych w realizację konkursu, oświadczeń podmiotu zewnętrznego o zachowaniu poufności. 

mailto:kontakt@revas.pl


 
 
 
 

 

Wzór oświadczenia podmiotu zewnętrznego o zachowaniu poufności stanowi Załącznik nr 4 do 

Regulaminu. 

4. Organizator udostępnia informacje związane z wykonywaniem zadań na rzecz KPRM, niezbędne do 

realizacji konkursu, wyłącznie tym spośród pracowników i współpracowników KPRM oraz 

pracowników, którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Zakres udostępnianych 

pracownikom, współpracownikom i pracownikom podwykonawców informacji uzależniony jest od 

zakresu powierzonych zadań. 

5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji żądanych przez uprawnione organy, w 

zakresie w jakim te organy są uprawnione do ich żądania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

polskiego. W takim przypadku organizator zobowiązuje się poinformować osobę sprawującą nadzór 

nad realizacją konkursu po stronie KPRM o żądaniu takiego organu przed ujawnieniem informacji. 

6. Organizator jest zobowiązany do przedstawienia Listy osób, które będą na wydarzeniu organizowanym  

w budynku KPRM. Listę należy dostarczyć osobie koordynującej realizację konkursu  po stronie KPRM 

w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem tj. etapem finałowym. 

Dostarczona lista osób zawiera następujące informacje: imię i nazwisko, imię ojca i numer dowodu lub 

innego dokumentu tożsamości. Wzór listy stanowi załącznik nr 5. 

7. Udostępnianie, ujawnianie, przekazywanie, powielanie oraz kopiowanie przez Organizatora 

dokumentów, zawierających informacje związane z realizacją konkursu, z wyjątkiem przypadków, w 

jakich jest to konieczne w celu jej realizacji, wymaga zgody KPRM. 

8. Ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie przez Organizatora informacji, pozyskanych w wyniku 

realizacji konkursu oraz uzyskanie referencji wymaga zgody KPRM wyrażonej w formie pisemnej. Nie 

dotyczy to informacji, które znajdowały się w nieograniczonym posiadaniu Organizatora przed ich 

otrzymaniem od KPRM i są powszechnie znane. 

9. Organizator jest zobowiązany w uzgodnieniu z osobą sprawującą nadzór nad realizacją konkursu po 

stronie KPRM do szyfrowania ogólnodostępnymi mechanizmami kryptograficznymi (np. GPG) 

korespondencji elektronicznej zawierającej informacje mogące mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo 

lub poufność informacji KPRM. 

10. Organizator podczas realizacji konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony informacji 

obowiązujących w KPRM oraz przestrzegania zasad dotyczących wstępu i wjazdu na teren KPRM. 

Sposób zapoznania z ww. zasadami ustala się w trybie roboczym z osobą sprawującą nadzór nad 

realizacją konkursu  po stronie KPRM. 

11. Wnoszenie na teren KPRM urządzeń, służących przetwarzaniu informacji (np. laptop, sprzęt 

specjalistyczny) związanych z realizacją Porozumienia, wymaga uzyskania zgody osoby sprawującej 

nadzór nad realizacją konkursu po stronie KPRM. 

12. Po zrealizowaniu konkursu lub na każde wezwanie KPRM, Organizator zobowiązuje się do 

niezwłocznego zwrócenia wszelkich informacji (uzyskanych i wytworzonych w trakcie realizacji 

konkursu, utrwalonych zarówno w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej) oraz ich kopii, a 



 
 
 
 

 

także trwałego usunięcia informacji przetwarzanych w formie elektronicznej, w szczególności 

zawierających dane osobowe. Organizator może nie dokonać zniszczenia jedynie tych informacji, które 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego muszą pozostać w jego posiadaniu. Organizator 

zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania protokołu z ww. czynności osobie sprawującej nadzór 

nad realizacją konkursu po stronie KPRM. 

13. KPRM zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w czynnościach usuwania danych, określonych w ust. 

12, a Organizator jest zobowiązany do poinformowania osoby sprawującej nadzór nad realizacją 

konkursu po stronie KPRM o zamiarze usunięcia danych na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed 

planowaną datą wykonania czynności. 

 

X. Patronat honorowy 

1. Mistrzostwa Biznes i Zarządzanie mogą zostać objęte patronatem honorowym instytucji oświatowych, 

w szczególności wojewódzkich kuratoriów oświaty. 

2. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez instytucje, nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia 

w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub 

inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1082, z późn. zm.). 

3. Organizator i Współorganizatorzy konkursu nie przekazują żadnych danych osobowych instytucjom lub 

podmiotom w związku z objęciem konkursu ich patronatem. 

 

XI. Postanowienia końcowe 

1. Podczas trwania finału Konkursu oraz ogłoszenia wyników i wręczania nagród Współorganizatorzy 

zastrzegają sobie prawa do wykonania czynności z zakresu określonego w załącznikach 1-3 do 

regulaminu, jak również jako uzasadniony interes administratora danych. Uczestnicy lub ich 

opiekunowie przyjmują ten fakt do wiadomości. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w 

Etapie III rozgrywka finałowa jest wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku uczestników. 

Wzory zgód na rozpowszechnianie wizerunku stanowią  Załączniki nr 1-3, po jednym dla Revas, 

MEiN i KPRM - GovTech Polska. 

2. Dane osobowe oraz wizerunek uczestników, pozyskane w trakcie konkursu Etapu III rozgrywki 

finałowej służą wskazanym w załącznikach nr 1-3 wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie 

wizerunku uczestników i opiekunów. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem 

zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 

w  niniejszym Regulaminie. Zmiany nie mogą dotyczyć kluczowych postanowień, natomiast mogą 

dotyczyć w szczególności terminów, harmonogramu lub organizacji poszczególnych etapów w 



 
 
 
 

 

związku z pojawieniem się okoliczności, których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć (np. 

siła wyższa, zagrożenie epidemiczne). 

4. Mając na uwadze zagrożenie epidemiczne, Organizator zastrzega, że organizacja Etapu III konkursu 

– rozgrywki finałowej może odbywać się w formie zdalnej przy wykorzystaniu narzędzi, 

komunikatorów lub platform komunikacyjnych do porozumiewania się na odległość. Szczegółowe 

informacje będą przekazywane uczestnikom wraz ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną. 

 

 

  



 
 
 
 

 

Załącznik nr. 1  

Zgoda na udział w konkursie w Etapie III – rozgrywka finałowa udzielana przez Rodzica/ 

Opiekuna Prawnego 

           

Jako Rodzic/Opiekun prawny  (imię i nazwisko)  ……………………………………..… wyrażam 

zgodę/ nie wyrażam zgody* na udział w konkursie w Etapie III – rozgrywka finałowa Ucznia (imię i 

nazwisko Ucznia)…………………………. . 

 

………………………………   …………………………………………. 

Data, miejscowość  Podpis 

 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku udzielana przez Rodzica/ Opiekuna Prawnego 

 

Jako Rodzic/Opiekun prawny  (imię i nazwisko)  ……………………………………..… wyrażam 

zgodę/ nie wyrażam zgody* na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora - Revas sp. z o.o. z 

siedziba w Rzeszowie  wizerunku Ucznia ………………………………. (imię i nazwisko Ucznia), w 

celach informacyjno-promocyjnych, utrwalanie go w postaci zdjęć i materiałów wideo wraz z imieniem 

i nazwiskiem, w celach promowania i budowania pozytywnego wizerunku Konkursu oraz Organizatora 

- Revas sp. z o.o. z siedziba w Rzeszowie w przestrzeni publicznej i w mediach masowego przekazu, w 

szczególności w mediach społecznościowych - Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok oraz 

broszurach informacyjnych dotyczących Konkursu. Wizerunek wykorzystywany będzie w sposób 

nieograniczony w czasie i terytorialnie, wyłącznie w kontekście realizacji celów prowadzonego 

Konkursu i w celach promowania wzrostu wiedzy w zakresie wykorzystania gier symulacyjnych w 

nauczaniu przedmiotów ekonomicznych. 

 

 

Podstawa prawna art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.) 

 

 

………………………………   …………………………………………. 

Data, miejscowość  Podpis 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 



 
 
 
 

 

Załącznik nr. 2  

 

Zgoda na udział w konkursie w Etapie III – rozgrywka finałowa udzielana przez 

Rodzica/ Opiekuna Prawnego 

           

Jako Rodzic/Opiekun prawny  (imię i nazwisko)  ……………………………………..… wyrażam 

zgodę/ nie wyrażam zgody* na udział w konkursie w Etapie III – rozgrywka finałowa Ucznia (imię i 

nazwisko Ucznia)…………………………. . 

 

………………………………   …………………………………………. 

Data, miejscowość  Podpis 

 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku udzielana przez Rodzica/ Opiekuna Prawnego 

 

Jako Rodzic/Opiekun prawny  (imię i nazwisko)  ……………………………………..… wyrażam 

zgodę/ nie wyrażam zgody* na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Współorganizatora - Centrum 

GovTech – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  wizerunku Ucznia ………………………………. (imię 

i nazwisko Ucznia), w celach informacyjno-promocyjnych, utrwalanie go w postaci zdjęć i materiałów 

wideo wraz z imieniem i nazwiskiem, w celach promowania i budowania pozytywnego wizerunku 

Konkursu oraz Współorganizatora - Centrum GovTech – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  w 

przestrzeni publicznej i w mediach masowego przekazu, w szczególności na stronie internetowej 

www.govtech.gov.pl oraz w mediach społecznościowych - Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, 

TikTok oraz broszurach informacyjnych dotyczących Konkursu. Wizerunek wykorzystywany będzie w 

sposób nieograniczony w czasie i terytorialnie, wyłącznie w kontekście realizacji celów prowadzonego 

Konkursu i w celach promowania wzrostu wiedzy w zakresie wykorzystania gier symulacyjnych w 

nauczaniu przedmiotów ekonomicznych. 

 

Podstawa prawna art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.) 

 

 

………………………………   …………………………………………. 

Data, miejscowość  Podpis 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

http://www.govtech.gov.pl/


 
 
 
 

 

Załącznik nr. 3  

 

Zgoda na udział w konkursie w Etapie III – rozgrywka finałowa udzielana przez 

Rodzica/ Opiekuna Prawnego 

           

Jako Rodzic/Opiekun prawny  (imię i nazwisko)  ……………………………………..… wyrażam 

zgodę/ nie wyrażam zgody* na udział w konkursie w Etapie III – rozgrywka finałowa Ucznia (imię i 

nazwisko Ucznia)…………………………. . 

 

………………………………   …………………………………………. 

Data, miejscowość  Podpis 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku udzielana przez Rodzica/ Opiekuna Prawnego 

 

Jako Rodzic/Opiekun prawny  (imię i nazwisko)  ……………………………………..… wyrażam 

zgodę/ nie wyrażam zgody* na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Współorganizatora - 

Ministerstwa Edukacji i Nauki wizerunku Ucznia ………………………………. (imię i nazwisko 

Ucznia), w celach informacyjno-promocyjnych, utrwalanie go w postaci zdjęć i materiałów wideo wraz 

z imieniem i nazwiskiem, w celach promowania i budowania pozytywnego wizerunku Konkursu oraz 

Współorganizatora - Ministerstwa Edukacji i Nauki w przestrzeni publicznej i w mediach masowego 

przekazu, w szczególności na stronie internetowej www.edukacja.gov.pl oraz w mediach 

społecznościowych - Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok oraz broszurach informacyjnych 

dotyczących Konkursu. Wizerunek wykorzystywany będzie w sposób nieograniczony w czasie i 

terytorialnie, wyłącznie w kontekście realizacji celów prowadzonego Konkursu i w celach promowania 

wzrostu wiedzy w zakresie wykorzystania gier symulacyjnych w nauczaniu przedmiotów 

ekonomicznych. 

 

Podstawa prawna art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.) 

 

 

………………………………   …………………………………………. 

Data, miejscowość  Podpis 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO O ZACHOWANIU 

POUFNOŚCI 
 

I. Dane osoby składającej oświadczenie 

1. Nazwisko  

2. Imię  

3. PESEL  

II. Dane Podmiotu 

1. Nazwa 

Podmiotu 

 

2. Adres 

Podmiotu 

 

III. Treść oświadczenia 
 

W czasie wykonywania zadań na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), a także po ich 

zakończeniu zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych podczas ich 

wykonywania. Ewentualne ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie informacji wymaga pisemnej 

zgody Dyrektora Generalnego KPRM albo osoby przez niego upoważnionej. 
 

IV. Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

Data:…………………………………………………………………………..  

Podpis: ………………………….……………………………………. 
 

V. Imię, nazwisko, stanowisko, data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………….  

Stanowisko: ………………………………………….…………………… 

Data:…………………………………………………………………………..  

Podpis:………………………………………………………………. 

 

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, 

Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl. 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl. 
 

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Etapu III rozgrywka finałowa Konkursu, działań 

informacyjno-promocyjnych oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym 

obowiązku archiwizacji.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

1) art. 6 ust. lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 164); 

mailto:AD@kprm.gov.pl
mailto:IOD@kprm.gov.pl


 
 
 
 

 

2) art. 6 ust. lit. e RODO - zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi polegające na: promowaniu wzrostu wiedzy w zakresie 

wykorzystania gier symulacyjnych w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych; 

3) art. 6 ust. lit. f RODO – polegające na polegające na działaniach informacyjno– promocyjnych, wykorzystanie 

wizerunku i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji KPRM, przetwarzania danych 

osobowych osób wskazanych do kontaktu; 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania – w przypadku niezbędności 

danych osobowych do realizacji konkursu przez czas jego trwania wykonywania, w przypadku obowiązku 

prawnego spoczywającego na administratorze danych osobowych do czasu istnienia tego obowiązku (obowiązek 

archiwalny 10 lat od 01.01.2023). 

Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z regulaminu, a konsekwencją ich niepodania będzie 

brak możliwości udziału w konkursie oraz brak realizacji wymienionych powyżej celów.  
 

Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających 

dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania. 
 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:  

● dostępu do swoich danych osobowych, 

● ich sprostowania, 

● ograniczenia ich przetwarzania. 

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych 

osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”). 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

Źródło pochodzenia danych 

Spółka Revas z o.o.  

 

Kategoria odnośnych danych  

Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail  

 

 

 

  



 
 
 
 

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Lista osób wykonujących prace na rzecz KPRM 

 

Warszawa, dnia …………………....... 

 

Lista osób wykonujących prace na rzecz KPRM 

Dotyczy Regulaminu Konkursu „Mistrzostwa Biznes i Zarządzanie” – ETAP III rozgrywka 

finałowa,  

 

Dane podmiotu zewnętrznego: 

Nazwa podmiotu: Revas sp. z o.o.  

Adres: Wrzesława Romańczuka 3, 35-302 Rzeszów 

REGON: 365460300 

 

Lista osób/pracowników podmiotu zewnętrznego wykonujących prace na rzecz 

KPRM 

Lp

. 
Imię i nazwisko Imię ojca 

Numer dowodu 

albo innego 

dokumentu 

tożsamości 

Uwagi 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

 

Imię i nazwisko, nr telefonu do osoby odpowiedzialnej za realizację postanowień Regulaminu 

ze strony KPRM: Daniel Matwiejczuk. 

 



 
 
 
 

 

Imię i nazwisko, pieczęć przełożonego osoby odpowiedzialnej za realizację postanowień 

Regulaminu ze strony Organizatora: 

 

 

 

…………………………………….…………… 

 

 

  



 
 
 
 

 

Załącznik nr 6.  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez Rodzica/Opiekuna 

Prawnego 

 

           

 

 

Jako Rodzic/Opiekun prawny  (imię i nazwisko)  ……………………………………..… wyrażam 

zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych. Jako Rodzic/Opiekun prawny 

(imię i nazwisko)………….wyrażam/nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika ………………………. (imię i nazwisko uczestnika) w szczególności: imienia i nazwiska, w 

celach wzrostu wiedzy w zakresie wykorzystania gier symulacyjnych w nauczaniu przedmiotów 

ekonomicznych oraz Współorganizatora Ministerstwa Edukacji i Nauki w przestrzeni publicznej i w 

mediach masowego przekazu, w szczególności na stronie internetowej www.edukacja.gov.pl oraz w 

mediach społecznościowych - Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok oraz broszurach 

informacyjnych dotyczących Konkursu. Wizerunek wykorzystywany będzie w sposób nieograniczony 

w czasie i terytorialnie, wyłącznie w kontekście realizacji celu promowania wzrostu wiedzy w zakresie 

wykorzystania gier symulacyjnych w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych. 

Podstawa prawna: Art 6 ust. 1 lit a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 

 

 

………………………………   …………………………………………. 

Data, miejscowość  Podpis 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

Załącznik nr 7. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez Rodzica/Opiekuna 

Prawnego 

 

           

 

 

Jako Rodzic/Opiekun prawny  (imię i nazwisko)  ……………………………………..… wyrażam 

zgodę/ nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych. Jako Rodzic/Opiekun 

prawny (imię i nazwisko)………….wyrażam/nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika ………………………. (imię i nazwisko uczestnika) w szczególności: imienia i nazwiska, w 

celach promowania wzrostu wiedzy w zakresie wykorzystania gier symulacyjnych w nauczaniu 

przedmiotów ekonomicznych oraz  firmy Revas sp. z o.o. z siedziba w Rzeszowie w przestrzeni 

publicznej i w mediach masowego przekazu, w mediach społecznościowych - Facebook, Instagram, 

Twitter, LinkedIn, TikTok oraz broszurach informacyjnych dotyczących Konkursu. Wizerunek 

wykorzystywany będzie w sposób nieograniczony w czasie i terytorialnie, wyłącznie w kontekście 

realizacji celu promowania wzrostu wiedzy w zakresie wykorzystania gier symulacyjnych w nauczaniu 

przedmiotów ekonomicznych. 

Podstawa prawna: Art 6 ust. 1 lit a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 

 

 

………………………………   …………………………………………. 

Data, miejscowość  Podpis 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 


