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REGULAMIN KONKURSU  

„Dobre praktyki rolnicze w Twoim regionie” („Regulamin”) 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA 
OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu „Dobre praktyki rolnicze w Twoim regionie” zwanego 
dalej „Konkursem” jest spółka BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(02-305 Warszawa) ul. Al. Jerozolimskie 142B wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krejowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000063691, nr NIP:526-02-12-687, Regon 010598277, kapitał 
zakładowy w wysokości 21.313.240 złotych; numer BDO: 37121, e-mail: 
katarzyna.pruska@basf.com, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, są studenci uczelni 
rolniczych na kierunkach związanych z produkcją rolną lub pokrewnych.  

3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na 
stronie internetowej Organizatora www.agro.basf.pl w zakładce Agro 
Ambasadorzy oraz możliwa do pobrania w postaci pliku PDF.  

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym 
Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.  

5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej.  

6. Konkurs trwa od 25.04.2019 r. do 10.06.2019 r. („Okres Trwania 
Konkursu”)  

7. Celem Konkursu 
jest:  

a. obserwacja stosowania dobrych praktyk rolniczych na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej,  

b. szerzenie wiedzy oraz świadomości społeczeństwa w zakresie bioróżnorodności 
oraz zrównoważonego rolnictwa,  

c. zachęcenie lokalnych społeczności do stosowania dobrych praktyk 
rolniczych.  

8. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w 
niniejszym Regulaminie.  
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9. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu Organizator będzie 
uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.  

10. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie w każdej chwili, 
informując o tym fakcie Organizatora w dowolnej formie.  

ROZDZIAŁ II. UCZESTNICTWO W 
KONKURSIE 

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne – studenci uczelni rolniczych na 
kierunkach związanych z produkcją rolną lub pokrewnych, zamieszkałe na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które spełniają warunki uczestnictwa w 
Konkursie.  

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie 
dobrowolny.  

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, należy spełnić następujące 
warunki:  

a. dostarczyć Organizatorowi drogą elektroniczną czytelnie wypełniony i podpisany 
przez Uczestnika Formularz Zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony 
internetowej  

www.agro.basf.pl (zakładka Agro Ambasadorzy), na adres mailowy:  

katarzyna.pruska@basf.com w terminie do 
10.06.2019 r.,  

b. przygotować i dostarczyć Organizatorowi pracę konkursową (dalej: „Praca 
Konkursowa” drogą elektroniczną na adres mailowy: katarzyna.pruska@basf.com 
w terminie do 10.06.2019 r.  

4. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące 
warunki:  

a. nie może zawierać:  

- 
wulgaryzmów,  

- treści 
obraźliwych,  

- treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami 
ani treści dyskryminujących, szczególnie poprzez treści naruszające wolność 
wyznania czy pochodzenie etniczne,  

b. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 
autorskich, praw dotyczących ochrony dobór osobistych lub prawa do ochrony 
wizerunku,  
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c. Praca Konkursowa musi być pracą samodzielnie napisaną przez Uczestnika, 
nigdzie wcześniej nieopublikowaną, nie rozpowszechnianą, a także 
nieprzedstawianą na innych konkursach.  

5. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z dołączeniem Pracy 
Konkursowej będzie zwane łącznie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.  

6. W przypadku stwierdzenia, że Praca Konkursowa nie spełnia któregokolwiek z 
warunków wymienionych w punkcie 5. zamieszczonym powyżej, nie będzie 
podlegać ona ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci 
ewentualne prawo do otrzymania nagrody w Konkursie.  

7. Praca Konkursowa może być zgłoszona tylko przez jednego 
Uczestnika.  

8. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jedną Pracę Konkursową 
dołączoną do jednego Formularza Konkursowego.  

9. Przez Zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie 
własności przesłanej on-line Pracy Konkursowej na Organizatora.  

ROZDZIAŁ III. DANE 
OSOBOWE 

1. Przetwarzanie danych osobowych 
Uczestników:  

a. imię i nazwisko 
Uczestnika,   

b. numer telefonu 
Uczestnika,  

c. adres e-mail 
Uczestnika,  

d. adres pocztowy 
Uczestnika,  

e. dane dotyczące 
studiów,  

będzie następowało zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych).  
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2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie odbywało się na 
podstawie zgód udzielonych przez tych Uczestników, o treści przedstawionej w 
Formularzu Zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu, wyłącznie w zakresie określonym w tych zgodach.  
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie odbywało się zgodnie z 
zasadami opisanymi w dokumencie „Informacja o przetwarzaniu danych 
osobowych Uczestników Konkursu <Dobre praktyki rolnicze w Twoim regionie>”, 
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Dokument ten zostanie 
przekazany Uczestnikom wraz z Formularzem Zgłoszeniowym.  

ROZDZIAŁ IV. ZASADY 
KONKURSU  

1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest stworzenie Pracy Konkursowej, która ma 
mieć postać broszury informacyjnej lub filmu na temat minimum jednej, dowolnie 
przez Uczestnika wybranej, dobrej praktyki rolniczej. 

2. Uczestnik powinien w Pracy Konkursowej możliwie najpełniej zaprezentować 
wybraną praktykę rolniczą oraz zachęcić rolników do jej wdrażania w swoich 
gospodarstwach. Ponadto omówić należy korzyści płynące ze stosowania danej 
praktyki (zarówno dla rolnika, jak i środowiska naturalnego), a także przedstawić jej 
funkcjonowanie na przykładzie jednego albo kilku gospodarstw rolnych bądź 
sadów.  

3. W przypadku broszury praca powinna obejmować maksymalnie 10 stron A4  
dokumentu tekstowego, natomiast długość filmu nie powinna przekroczyć 10 minut. 
Dla broszury kluczowa jest zawartość zdjęć oraz obrazów (tablic, tabeli, wykresów 
itp.). Plik z filmem zapisać można w formatach .avi, .flv, .mp4, .wmv. Wymagana 
rozdzielczość to 720 p. 

4. Uczestnik samodzielnie zdobywa informacje oraz wiedzę dotyczącą praktyk 
rolniczych, m.in. dokumentację, rozporządzenia, literaturę.  

5. Źródła, z których korzystał Uczestnik przy tworzeniu Pracy Konkursowej, powinny 
zostać dołączone do pracy jako aneks. W przypadku prezentowania cudzych 
wyników badań, źródło podać należy bezpośrednio w treści pracy, w sposób 
umożliwiający identyfikację autora danych naukowych. 

6. Zdjęcia lub obrazy zamieszczone w Pracy Konkursowej powinny zostać 
wykonane samodzielnie, nie mogą naruszać niczyich praw autorskich. 

7. W pracy można zaprezentować, jak produkty firmy BASF (np. Limus, Vizura, 
Systiwa, Nemasys, Rak) pomagają w realizacji założeń rolnictwa zrównoważonego. 
8. Uczestnik w Pracy Konkursowej powinien zawrzeć podstawowe informacje 
dotyczące przedstawianych gospodarstw, takie jak wielkość gospodarstwa, 
praktykowane uprawy, nazwa gminy, powiat, województwo, itp. Na potrzeby 
stworzenia Pracy Konkursowej Uczestnik nie może zbierać, ani w inny sposób 
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przetwarzać, żadnych danych osobowych, w szczególności dotyczących właścicieli 
gospodarstw, o których mowa w ust. 2 powyżej.  

ROZDZIAŁ V. PRZEBIEG 
KONKURSU  

1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego 
przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”) w 
składzie:  
- przedstawiciel Agro BASF Polska (2 osoby),  
- przedstawiciel UNEP/GRIDWarszawa,  
- Agro Ambasadorzy BASF.  
2. Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja oceniająca Prace Konkursowe przesłane 
przez Uczestników w Zgłoszeniach, uwzględniając adekwatność z zadaną 
tematyką, oryginalność i solidność wykonania każdej z Prac Konkursowych.  
3. Wszyscy Uczestnicy, których Prace Konkursowe zostały wybrane przez Komisję 
(dalej łącznie „Laureaci”), zostaną powiadomieni o byciu nagrodzonym do dnia 15 
czerwca 2019 r. za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres Laureata 
wskazany w Zgłoszeniu lub telefonicznie.  
4. Organizator Konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie 
Nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez 
Laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych, albo niewyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji Konkursu. W takim 
przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest 
zobowiązany do wyłonienia innego Laureata na to miejsce.  
5. Jeżeli po wyłonieniu Laureatów okaże się, że dany Laureat lub jego Praca 
Konkursowa nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, 
Nagroda przypadająca takiemu Laureatowi nie zostanie wydana. Organizator nie 
jest zobowiązany do wyłonienia innego Laureata na to miejsce.  

ROZDZIAŁ VI. 
NAGRODY  

1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody, dalej zwane 
„Nagrodami”.  

2. W Konkursie przewidziano następujące 
Nagrody:  

-Nagroda główna– kamera GO PRO o wartości ok.2000 zł, 

- Dwa Wyróżnienia – Smartwatch o wartości ok. 700 zł 
każdy.  
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3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych 
wyróżnień.  
4. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju 
bądź na gotówkę.  
5. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na 
jakąkolwiek osobę trzecią.  
6. Przyznanie Uczestnikom Nagród nastąpi do dnia 29 czerwca 2019 r. Nagrody, o 
których mowa w rozdziale V. w punkcie 1. zamieszczonym powyżej zostaną 
przekazane Laureatom osobiście podczas spotkania w siedzibie BASF w 
Warszawie. Termin spotkania (wręczenia Nagród) może ulec nieznacznej zmianie, 
o czym Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.  
 

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA O PODATKU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 
WADY NAGRÓD  

1. W przypadku kiedy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powstanie 
obowiązek pobrania od Uczestników Konkursu podatku dochodowego od osób 
fizycznych, kwota Nagrody zostanie „ubruttowiona” i Nagroda w Konkursie 
składać się będzie wówczas z Nagrody oraz z wartości należnego podatku 
zryczałtowanego. Uczestnicy przystępując do Konkursu automatycznie 
wyrażają w takim przypadku zgodę na potrącenie przez Organizatora Konkursu 
z wartości nagrody tejże kwoty podatku zryczałtowanego celem odprowadzenia 
go do właściwego urzędu skarbowego.  
2. Organizator nie jest gwarantem jakości Nagród w myśl kodeksu cywilnego, 
ani nie udziela rękojmi za wady Nagród. Jeżeli do Nagrody został dołączony 
dokument gwarancji, zwycięzca danej Nagrody może realizować uprawnienia z 
gwarancji bezpośrednio u producenta lub dystrybutora określonej Nagrody w 
czasie na to przeznaczonym zgodnie z postanowieniami gwarancji.  

ROZDZIAŁ VIII. PRAWA 
AUTORSKIE  

1. Uczestnik zgłaszający uczestnictwo w Konkursie, wysyłając do Organizatora 
Pracę Konkursową gwarantuje Organizatorowi, że w przypadku, gdy Praca 
Konkursowa lub jej część będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 
roku, poz. 880 t.j.), Uczestnik będzie jedynym podmiotem uprawnionym z tytułu 
praw autorskich i praw pokrewnych do Pracy Konkursowej.  

2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale VIII. punkcie 1. zamieszczonym 
powyżej Uczestnik nieodpłatnie przekazuje Organizatorowi wszelkie prawa 
autorskie i majątkowe dot. Pracy Konkursowej na wszystkich znanych w chwili 
nabycia polach eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza 
jej granicami, w tym prawo zezwalające na:  
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a. wielokrotne, nieograniczone w czasie wykorzystywanie lub 
rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w całości lub w części oraz jej 
opracowań, w tym w zakresie wszystkich pól eksploatacji wymienionych poniżej,  

b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub części przy 
wykorzystaniu każdej techniki oraz na każdym nośniku, a także wytwarzanie 
każdą techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także 
wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,  

c. w zakresie rozpowszechniana lub obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na 
których Pracę Konkursową utrwalano – wprowadzenie do obrotu, użyczenie 
najem lub dzierżawa, w tym oryginału albo egzemplarzy,  

d. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. c – 
publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie 
oraz reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 
przy wykorzystaniu sieci Internet,  

e. zamieszczanie Pracy Konkursowej lub jej części na wszystkich możliwych 
nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach ATL 
oraz BTL, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach 
firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach 
elektronicznych, kalendarzach, na materiałach brandingowych, opakowaniach, 
gadżetach, strojach lub samochodach,  

f. używanie, wyświetlanie, odtwarzanie lub udostępnianie Pracy Konkursowej w 
sieci Internet lub Intranet,  

g. wykorzystywanie dla celów marketingowych w dowolnym zakresie, w tym 
także dla celów realizowanych za pośrednictwem mediów kampanii 
reklamowych,  

h. udzielanie licencji lub zezwalanie na korzystanie z Pracy Konkursowej przez 
inne podmioty w zakresie niewykraczającym poza uprawnienia uzyskane na 
podstawie umowy,  

3. Organizator z chwilą uzyskania majątkowych praw autorskich, o których 
mowa w punkcie 2. powyżej nabywa prawo do wykonywania praw zależnych do 
Pracy Konkursowej.  

4. Organizator upoważniony jest do wykonywania autorskich praw osobistych 
do Pracy Konkursowej w imieniu Uczestnika Konkursu, na co Uczestnik wyraża 
zgodę. W szczególności, w związku z treścią art. 46 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, na Organizatora przechodzi wyłączne prawo zezwalania 
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy Konkursowej, w tym w 
szczególności do adaptacji, przeróbki, zmian, dostosowania i dowolnego 
opracowania Utworów (tzw. dzieła zależne).  

5. Zwycięskie Prace Konkursowe będą publikowane przez Organizatora w 
Internecie wraz z podaniem imion i nazwisk Laureatów.  
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6. Jeżeli wykorzystana przez Organizatora Praca Konkursowa zgłoszona przez 
Uczestnika Konkursu naruszałoby prawa autorskie albo jakiekolwiek inne prawa 
przysługującej osobie trzeciej, Uczestnik Konkursu ponosi wszelką 
odpowiedzialność za szkody, jakie poniesie Organizator w związku z 
wystąpieniem przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Organizatorowi, w 
szczególności jest zobowiązany według wyboru Organizatora zwolnić go od 
odpowiedzialności wobec osoby trzeciej albo zwrócić wszelkie koszty 
poniesione przez Organizatora związane z roszczeniem osoby trzeciej, w tym 
koszty pomocy prawnej.  

7. Z tytułu przeniesienia praw autorskich, o którym mowa w niniejszym rozdziale 
Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  

8. Postanowienia niniejszego rozdziału zachowują moc także po zakończeniu 
Konkursu.  

 
ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku 
naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub 
podejmowania przez Uczestnika innych działań, które wpływają lub mogą wpłynąć na 
przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają lub mogą 
wpłynąć niekorzystnie na wizerunek Organizatora, a także naruszają lub mogą 
naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu.  

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w 
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony 
Regulamin będzie obowiązywał po upływie 7 dni od czasu opublikowania go w 
Internecie (data opublikowania zostanie wskazana przez Organizatora).  

3. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu można zgłaszać Organizatorowi 
wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym lub osobiście, na adres wskazany w 
rozdziale 1. w punkcie 1., w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. 
Reklamacje będą rozpatrywane i przesyłane Uczestnikowi Konkursu listem poleconym 
przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi.  

4. Organizator jest sygnatariuszem kodeksu dobrych praktyk The International Code 
of Conduct on Pesticide Management: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/
CODE_201 4Sep_ENG.pdf  

5. Do niniejszego Regulaminu załączono:  

a. załącznik nr 1 – wzór Formularza Zgłoszeniowego  

b. załącznik nr 2 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników 
Konkursu  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Dobre praktyki rolnicze w Twoim 
regionie”  
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
przeznaczona dla 

uczestników Konkursu pt. „Dobre praktyki rolnicze w Twoim regionie” dalej „Konkurs” 
 

 
1. Przekazane na potrzeby realizacji konkursu dane osobowe uczestników są przetwarzane 

na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych 
osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE 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”). 

2. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona przez 
uczestnika), lit. c (obowiązek prawny) oraz lit. f (uzasadniony interes administratora 
danych).  

3. Administratorem danych osobowych jest BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w al. 
Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 63691 posiadająca nr 
NIP: 526-02-12-687, Regon 010598277, nr rejestrowy BDO: 000037121, kapitał 
zakładowy w wysokości 21.313.240 złotych (dalej „BASF”, również „ Organizator”). 

4. Dane kontaktowe Administratora: 

- Telefon: +48 22 570 99 99 

- E-Mail:  recepcja.basfpolska@basf.com 

Z wyznaczonym przez BASF Pełnomocnikiem ds. ochrony danych (Katarzyną 
Radzikowską-Hudała) można skontaktować się następująco: 

- e-mail:ochrona.danych@basf.com 
- Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 142b, 02-305 Warszawa 
- Dane do kontaktu znajdują się również na naszej stronie internetowej: 

https://www.basf.com/pl/pl.html 

5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: 

a. imię i nazwisko Uczestnika,  

b. numer telefonu Uczestnika,  

c. adres e-mail Uczestnika,  

d. adres pocztowy Uczestnika,  

e. dane dotyczące studiów,  

6. Powyższe dane pochodzą bezpośrednio od uczestników Konkursu. Podanie 
powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz ich 

mailto:recepcja.basfpolska@basf.com
https://www.basf.com/pl/pl.html
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niepodanie uniemożliwi udział uczestnika w Konkursie. Zgoda na  przetwarzanie  
danych  osobowych  może  być  odwołana  w  każdym  momencie,  jednak  wycofanie  
zgody  pozostaje  bez  wpływu  na  ważność  czynności  przetwarzania,  które  zostały  
podjęte  przed  wycofaniem  zgody.  

7. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu realizacji i na potrzeby 
przeprowadzania Konkursu (w tym przekazania nagród Laureatom), w celach 
archiwalnych oraz w celach związanych z prawnie uzasadnionych interesów 
Organizatora. Jeśli BASF zamierza przetwarzać dane osobowe uczestników w dowolnym 
innym celu niewymienionym powyżej, przed przystąpieniem do przetwarzania 
odpowiednio poinformuje o nim uczestników.  

8. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji 
Konkursu, chyba że przepisy wymagają ich zachowania przez dłuższy okres lub ich 
usunięcie bądź ograniczenie przetwarzania jest sprzeczne z  prawnym obowiązkiem 
zachowania dokumentacji. 

9. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do 
Grupy BASF.  

10. BASF może przekazywać dane osobowe uczestników organom administracji publicznej, 
sądom lub kancelariom prawnym, w zakresie wymaganym lub dopuszczonym przez 
przepisy prawa albo wykonywania, zabezpieczenia lub obrony praw BASF. 

11. Przy realizacji wyżej wymienionych celów BASF może współpracować również ze swoimi 
podwykonawcami (podmiotami, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych). W 
takim przypadku Podwykonawcy przetwarzają dane osobowe uczestników w imieniu 
BASF i wyłącznie według jej instrukcji. Są oni umownie zobowiązani do przestrzegania 
obowiązujących przepisów o ochronie danych.  

12. W niektórych przypadkach BASF ujawnia dane osobowe usługodawcom lub spółkom 
grupy mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („kraje trzecie”), w 
których należyty poziom ochrony danych nie jest  gwarantowany przepisami prawa. W 
takich przypadkach BASF podejmie odpowiednie środki, aby zabezpieczyć ochronę 
danych osobowych uczestników i zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony tych 
danych. Z tego powodu BASF ujawnia dane osobowe uczestników podmiotom spoza 
grupy BASF w Państwach trzecich tylko wtedy, gdy tacy odbiorcy zawarli z BASF umowy 
zawierające Klauzule Ochrony Danych zaakceptowane w EU lub gdy wdrożyli Wiążące 
Reguły Korporacyjne.  

13. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą poddawane profilowaniu. 

14. Uczestnicy mają prawo do zażądania usunięcia danych osobowych, jak również zażądać 
informacji dotyczących swoich danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych 
przez BASF. Dodatkowo Uczestnicy mogą zażądać  sprostowania lub uzupełnienia 
dotyczących ich danych osobowych. Uczestnikom przysługuje również prawo do 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do żądania dostarczenia 
danych dotyczących Uczestnika w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
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i nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania danych innemu 
administratorowi bez przeszkód ze strony BASF. Jednocześnie, o ile jest to technicznie 
możliwe Uczestnik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez BASF 
bezpośrednio innemu administratorowi. 

15. Jeśli przetwarzanie następuje na podstawie zgody, Uczestnicy mają prawo w dowolnym 
momencie wycofać zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. W przypadku 
przetwarzania danych  osobowych do celów wynikający z prawnie uzasadnionych 
interesów, Uczestnicy mogą sprzeciwić się przetwarzaniu w dowolnym momencie z 
powodów wynikających z ich konkretnej sytuacji. W przypadku sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego niezwłocznie 
zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym celu. W razie sprzeciwu BASF zaprzestanie 
przetwarzania danych osobowych odpowiednich osób, których dane dotyczą, chyba że 
możliwe będzie wykazanie przez BASF  istnienia ważnych prawnie uzasadnionych 
podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności uczestników, lub 
podstaw do ustalenia i dochodzenia lub obrony roszczeń lub prowadzenia obrony w 
procesie. 

16. Niezależnie od wszelkich innych środków odwoławczych przysługujących na podstawie 
prawa administracyjnego bądź w postępowaniu sądowym, uczestnicy mają prawo złożyć 
skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym 
mieszkają lub w którym miało miejsce domniemane naruszenie, jeżeli uczestnicy uważają, 
że przetwarzanie ich danych osobowych odbyło się z naruszeniem Rozporządzenia UE o 
Ochronie Danych Osobowych. 

Organ nadzorczy, do którego składana jest skarga, powiadomi skarżącego o sytuacji oraz 
wynikach rozpatrzenia skargi, w tym o możliwości skorzystania ze środka ochrony prawnej  
na podstawie art. 78 Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych. 

Organem nadzorczym, do którego skarga może zostać złożona jest m.in.: Komisarz ds. 
Ochrony Danych i Wolności Informacji dla Państwa Związkowego Nadrenii-Palatynatu 
(Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-
Pfalz). 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 

Hintere Bleiche 34 

55116 Mainz 

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/ 

E-Mail:  poststelle@datenschutz.rlp.de 

 

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
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