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I. ORGANIZATOR 

Wyłącznym organizatorem SkillsPoland 2021, zwanym dalej Organizatorem jest: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 
Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 
tel. +48 22 463 10 00 
e-mail: worldskillspoland@frse.org.pl 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XVI (Sygn. Akt XVI NS Rej. F 1647/93). 
Akt rejestracji dokonany był 11.10.1993 r. Fundacja działa na podstawie statutu oraz ustawy o 
fundacjach z dnia 6.04.1984 r. 

oraz 

SkillsPoland Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, NIP 7011034555, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000899574 przez Sąd Rejonowy Miasta 
Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
zarejestrowana 19 maja 2021r. z kapitałem zakładowym 400 000 zł. 

 

Oficjalnym adresem kontaktowym jest: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Aleje Jerozolimskie 142A 

02-305 Warszawa 

tel. +48 22 463 10 00 

e-mail: worldskillspoland@frse.org.pl 

z dopiskiem: SKILLS POLAND – INSTALACJE SANITARNE I GRZEWCZE 

 

II. PARTNER 

Partnerem SkillsPoland 2021 w konkurencji „Instalacje Sanitarne i Grzewcze”, zwanym dalej 
„Partnerem” jest: 

Grohe Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: 76152, posiadająca NIP: 951-00-62-430, REGON: 011206836, kapitał zakładowy 
w wysokości 530 000 zł. 

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs SkillsPoland 2021 (dalej: „Konkurs”) jest rywalizacją indywidulaną z zakresu nauki 
dla uczniów i studentów szkół lub innych instytucji edukacyjnych znajdujących się na terenie 
Polski, o profilach zawodowych, które pozwalają rozwijać umiejętności w branżach 

mailto:worldskillspoland@frse.org.pl
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określonych w poszczególnych regulaminach składających się na Konkurs i daje możliwość 
zdobycia kwalifikacji do drużyny polskiej podczas konkursu WorldSkills Szanghaj 2022. 

2. Konkurs dzieli się na konkurencje o różnych merytorycznych zakresach, w szczególności 
dotyczących branży budowlanej. Każda z konkurencji została określona w indywidualnym 
regulaminie dotyczącym wyłącznie warunków i zasad udziału w danej konkurencji. 

3. Regulamin Konkursu SkillsPoland – konkurencja Instalacje Sanitarne i Grzewcze (dalej: 
„Regulamin”) reguluje zasady oraz warunki uczestnictwa w jednej z konkurencji 
organizowanych podczas Konkursu, tj. konkurencji pt. „Instalacje Grzewcze i Sanitarne” 
(dalej: „Konkurencja”) i jest wiążący dla Organizatora i Uczestników. 

4. Prawo udziału w Konkursie w Konkurencji, przysługuje wyłącznie osobom spełniającym 
warunki określone Regulaminem. 

5. Konkurs obejmuje swym obszarem terytorium Polski. 

6. Zgłoszenia do Konkurencji przyjmowane są od 1 września 2021 r. do 15 października 
2021 r. 

7. Finał Konkurencji odbędzie się w dniach 25 listopada 2021 r. – 26 listopada 2021 r. 

8. Data ogłoszenia wyników Konkursu w Konkurencji to dzień 26 listopada 2021 r.  

9. Organizator powołuje kapitułę Konkursu w ramach Konkurencji, w skład której wchodzą 
eksperci powołani przez dyrektora biura WorldSkills Poland (dalej „Kapituła”). Kapituła jest 
ciałem doradczym Organizatora oraz pełni funkcje określone w Regulaminie, w 
szczególności wybierze zwycięzców poszczególnych etapów Konkurencji. 

10. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

11. Wszelkie opisy Konkursu lub Konkurencji wykorzystane w materiałach reklamowych oraz 
promocyjnych mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada 
jedynie Regulamin w całej swojej treści. 

12. Wszelkie kwestie nieuregulowane Regulaminem regulują przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa polskiego. 

13. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konkursu i 
Konkurencji znajdującej się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 
https://worldskillspoland.org.pl/skillspoland2021-gdansk/ (dalej: „Strona Konkursu”). 

14. Informacji dodatkowych w zakresie Regulaminu udziela przedstawiciel Organizatora: 

- w kwestiach organizacyjnych: gchrobak@frse.org.pl; 

- w kwestiach merytorycznych: piotr.strzalkowski@skillspoland.pl. 

 

IV. ELIMINACJIE 

Konkurencja składa się z 3 etapów: 

1. Etap I: 

1.1. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa do udziału w SkillsPoland 2021 – konkurencja 
Instalacje sanitarne i grzewcze według wzoru określonego w załączniku nr 1 do 
Regulaminu, dalej „Zgłoszenie”. 

https://worldskillspoland.org.pl/skillspoland2021-gdansk/
mailto:gchrobak@frse.org.pl
mailto:piotr.strzalkowski@skillspoland.pl
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1.2. Zgłoszenie do udziału w Konkurencji należy wysłać do 15 października 2021 r. w 
formie wiadomości e-mail na adres: piotr.strzalkowski@skillspoland.pl, w tytule 
wiadomości wpisując: SKILLS POLAND – INSTALACJE SANITARNE I GRZEWCZE. 

1.3. Zgłoszenie ucznia lub studenta wymaga rekomendacji podmiotu o profilu 
edukacyjnym, np. szkoły, wydziału uczelni, innej instytucji edukacyjnej, do której uczeń 
lub student uczęszcza, z zastrzeżeniem, że taki podmiot może zarekomendować tylko 
jedną osobę. Brak rekomendacji dla Uczestnika uniemożliwia wzięcie udziału w 
Konkurencji. 

1.4. Wysłanie Zgłoszenia oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu i deklarację 
chęci wzięcia udziału w II etapie Konkursu – pre-eliminacjach, opisanego w pkt 2 poniżej 
oraz uzyskanie statusu uczestnika w Konkursie – dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”. 

1.5. Uczestnicy są zobowiązani do: 

 przekazania Organizatorowi danych wymienionych w załączniku nr 1 do 
Regulaminu oraz 

 zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych 
przez Organizatora, opisanych w załączniku nr 3 do Regulaminu oraz 

 wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora 
stosownie do pkt IX Regulaminu, poprzez złożenie oświadczenia według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Etap II: 

2.1. Wybór kandydatów do finału Konkursu SkillsPoland 2021 w ramach Konkurencji. 

2.2. Wybór kandydatów odbędzie się na podstawie pre-eliminacji, które odbędą się 
w okresie od 20 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. Pre-eliminacje polegają na 
rozwiązaniu zadań, o których mowa poniżej. Harmonogram przebiegu pre-eliminacji i 
wykaz zadań zostanie zamieszczony na Stronie Konkursu nie później niż do  
19 października 2021 r. 

2.3. Zadania odbędą się formie zadań teoretycznych (pytania wielokrotnego wyboru 
i porządkujące) oraz zadań praktycznych (wykonanie określonego montażu określonych 
produktów) sprawdzających wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu instalacji 
sanitarnej i grzewczej. 

2.4. W związku z rozwiązaniem zadań Uczestnicy będą uprawnieni do otrzymania 
punktów: 

a. z tytułu prawidłowego rozwiązania każdego zadania; 

b. z tytułu czasu, w jakim rozwiązali każde zadanie; 

zaś szczegółowa punktacja zostanie opublikowana wraz z harmonogramem przebiegu 
pre-eliminacji i wykazem zadań. 

2.5. Wyniki rozwiązanych przez Uczestników zadań, na podstawie uzyskanych 
punktów, opublikowane zostaną w formie listy rankingowej 7 listopada 2021 r. na 
Stronie Konkursu. 

2.6. 8 (ośmiu) Uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów stosownie do 
pkt 2.4. i 2.5. powyżej, otrzyma nominację do Finału Konkursu SKILLS POLAND (Etap III). 

mailto:piotr.strzalkowski@skillspoland.pl
https://worldskillspoland.org.pl/skillspoland2021-lublin/?fbclid=IwAR1hz1Bqnr_zJowaXqhQDlUmbfOutBlheXPmD8ojM3oMWbmgWXpTFeordo8
https://worldskillspoland.org.pl/skillspoland2021-lublin/?fbclid=IwAR1hz1Bqnr_zJowaXqhQDlUmbfOutBlheXPmD8ojM3oMWbmgWXpTFeordo8


5 | S t r o n a  
 

3. Etap III: 

3.1. Finał Konkursu SkillsPoland 2021 – konkurencja „Instalacje Sanitarne i Grzewcze. 

3.2. Finał Konkurencji odbędzie się w Gdańsku w hali EXPO w dniach 25 – 26 listopada 
2021 r. 

3.3. W Finale może wystartować maksymalnie 10 osób, w tym 8 osób, które 
otrzymały nominację po wykonaniu zadań z II Etapu Konkursu w ramach Konkurencji. 

3.4. Finałowe zadania są następujące: 

a. Zadanie I: 

Instalacja grzejnika płaszczyznowego i pompy obiegowej wraz z osprzętem oraz 
wykonanie instalacji CO w systemie ALUPEX wraz z kształtkami zaciskowymi na podstawie 
rysunku technicznego. 

b. Zadanie II: 

Instalacja brodzika wraz z armaturą, stelaża do umywalki wraz z umywalką i armaturą, 
wykonanie podłączenia ww. elementów do: 

 instalacji CW / ZW w systemie ALUPEX wraz z kształtkami zaciskowymi; 

 do instalacji kanalizacyjnej; 

na podstawie rysunku technicznego. 

c. Zadanie III: 

Instalacja stelaża do WC wraz z ceramiką WC oraz wykonanie podłączenia ww. elementów 
do: 

 instalacji ZW w systemie ALUPEX wraz z kształtkami zaciskowymi; 

 do instalacji kanalizacyjnej; 

na podstawie rysunku technicznego. 

Dodatkowo Uczestnik w związku z wykonywaniem każdego z powyższych zadań, 
przeprowadza testy szczelności. 

Wykonanie powyższych zadań nastąpi wraz z pomiarem czasu ich wykonania. 

3.5. Dokładny scenariusz według jakiego ma działać stanowisko egzaminacyjne oraz 
dokumentacja techniczna z tym związana, zostaną ogłoszone w momencie rozpoczęcia 
finału Konkurencji. 

3.6. Zadania Uczestnicy wykonują jednoosobowo. Niedopuszczalne jest używanie 
jakichkolwiek własnych materiałów i narzędzi, korzystanie z pomocy i wsparcia osób 
trzecich, korzystanie z poradników, materiałów drukowanych i digital, używania telefonów 
komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych z możliwością dostępu do Internetu. 
Korzystanie z niedozwolonej pomocy, o której mowa w zdaniu poprzednim skutkuje 
wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. 

3.7. Wykonane przez Uczestników powyższe zadania zostaną ocenione przez Kapitułę. 

3.8. Z tytułu wykonania powyższych zadań Uczestnik otrzyma punkty – maksymalnie 100 
punktów. 
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3.9. Szczegółowe kryteria oceny zostaną podane przez Kapitułę przed rozpoczęciem finału 
Konkurencji 24 listopada 2021 r. podczas odprawy na stanowisku każdego z Uczestników, 
przeznaczonego do rozwiązania powyższych zadań. 

3.10. O zwycięstwie w Finale SkillsPoland 2021 – Konkurencja Instalacje Sanitarne i Grzewcze, 
decyduje suma uzyskanych przez Uczestników punktów. 

 

V. UCZESTNICY KONKURENCJI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Konkurencja skierowana jest do osób fizycznych – uczniów, studentów i absolwentów 
kształcących się albo pracujących na kierunkach lub stanowiskach powiązanych z 
konkurencją „Instalacje sanitarne i grzewcze” lub pokrewnych, urodzonych pomiędzy 
1 stycznia 1999 r. a 12 października 2004 r. 

2. W Konkurencji Uczestnicy udział biorą jednoosobowo. 

3. Uczestnikiem może być tylko osoba, która ma ważny Unijny Certyfikat COVID lub która 
posiada ważny test na COVID-19 z ujemnym wynikiem zrobiony nie wcześniej niż na 72 
godziny przed pre-eliminacjami (Etap II) lub finałem (Etap III). Na każdym etapie Konkurencji 
Organizator może zdecydować o poddaniu Uczestnika testowi w kierunku zakażenia 
koronawirusem SARS-CoV-2 („szybki test antygenowy”). Niewyrażenie zgody przez 
Uczestnika na poddanie się testowi albo dodatni wynik testu skutkują niedopuszczeniem 
Uczestnika do dalszego udziału w Konkurencji. Posiadanie przez Uczestnika ważnego 
Unijnego Certyfikatu COVID zwalania z konieczności przeprowadzenia testu. 

4. Uczestnicy muszą stosować się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z 
zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzegać wzmożonych zasad higieny w 
związku z organizacją i przebiegiem Konkurencji. 

5. W razie wystąpienia u Uczestnika jakichkolwiek objawów mogących wskazywać na objawy 
zakażenia lub ujawnienia, iż Uczestnik miał kontakt z osobami zarażonymi COVID-19, 
zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie lub miał kontakt z osobą podejrzaną 
o zakażenie, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkurencji na 
którymkolwiek etapie, a Uczestnik nie będzie miał z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń 
wobec Organizatora, innych Uczestników albo innych podmiotów związanych z 
Konkurencją. 

6. W razie zarażenia się przez Uczestnika lub osób mu towarzyszących w trakcie Konkurencji 
poprzez kontakt z Uczestnikami lub innymi osobami przebywającymi w obiektach, gdzie 
odbywają się wydarzenia związane z Konkurencją, Uczestnik nie będzie miał żadnych 
roszczeń wobec Organizatora, innych Uczestników albo innych podmiotów związanych z 
Konkurencją. 

 

VI. NAGRODY 

1. Zwycięzcy Konkursu SkillsPoland 2021 w Konkurencji „Instalacje Sanitarne i Grzewcze” 
zostaną ogłoszeni po zakończonej Konkurencji 26 listopada 2021 r. 

2. W Konkurencji przewidziano nagrody za zajęcie I, II i III miejsca – odpowiednio dla 
Uczestników, którzy zdobędą najwięcej punktów zgodnie z pkt III ppkt 3.7 – 3.10. 
Regulaminu. 
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3. Nagrodami w Konkursie są: 

3.1. główna nagroda Finału SkillsPoland 2021: uzyskanie tytułu „Najlepszego z 
Najlepszych”. Zwycięzca Konkurencji otrzyma również: medal, certyfikat uczestnictwa 
oraz upominki oraz możliwość reprezentowania Polski w konkursie WorldSkills Szanghaj 
2022 wraz z opieką mentora, który przygotuje Uczestnika merytorycznie do udziału w 
tym wydarzeniu przez okres do jego rozpoczęcia i będzie aktywnie współpracował z 
podmiotem, którego Uczestnik jest uczniem lub studentem; 

3.2. nagroda za zajęcie II miejsca: medal, certyfikat uczestnictwa oraz upominki oraz 
miano pierwszych rezerwowych na zawody WorldSkills Szanghaj 2022; 

3.3. nagroda za zajęcie III miejsca: medal, certyfikat uczestnictwa oraz upominki oraz 
miano drugich rezerwowych WorldSkills Szanghaj 2022. 

4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018, poz. 1509 j.t. ze zm.). Zgodnie z 
art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1243) wolne od podatku dochodowego są wartości 
wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeżeli 
jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł. 

5. W przypadku gdy jednorazowa wartość wygranej w Konkursie będzie przewyższać kwotę 
2.000 złotych brutto, to nagrody wydawane w Konkursie będą podlegać opodatkowaniu 
zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
PIT i do każdej nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 
11,11% wartości brutto nagrody rzeczowej (w zaokrągleniu do pełnych złotych). Dodatkowa 
nagroda pieniężna, nie zostanie wydana Uczestnikowi, lecz zostanie przeznaczona w całości 
na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 1243). 

 

VII. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

1. Organizator zapewnia następujące wyposażenie stanowiska przeznaczonego do wykonania 
zadań podczas całej Konkurencji: 

1.1. przygotowane i odpowiednio wyposażone stanowiska do wykonania zadań; 

1.2. materiały i produkty potrzebne do wykonania zadań; 

1.3. narzędzia i urządzenia potrzebne do wykonania zadań. 

2. Kapituła ocenia poprawność wykonanych zadań i testów oraz czas wykonania określonych 
czynności instalacyjnych w ramach zadań. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, a także do modyfikacji jego 
przebiegu (w tym terminów) i modyfikacji Regulaminu w przedmiotowym zakresie lub w 
przedmiocie nagród przewidzianych dla Uczestników, wyłącznie w sytuacji wystąpienia siły 
wyższej, w szczególności rozumianej jako zagrożenie wynikające z sytuacji 
epidemiologicznej, zdrowotnej, utrudnień w dostępie do komunikacji samochodowej, 
lotniczej lub pieszej, ograniczeń wynikających z decyzji organów państwowych, 
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samorządowych lub decyzji innych podmiotów i instytucji (w tym w szczególności 
sponsorów) lub innych okoliczności, których Organizator nie mógł przewidzieć. 

4. Uczestnikom, którzy wezmą dział w Etapie III, którzy zamieszkują w innej miejscowości niż 
Gdańsk Organizator: 

4.1. zapewnia w dniach 24 – 27 listopada 2021 r. (trzy doby) zakwaterowanie w 
pokojach jednoosobowych w obiekcie wybranym przez Organizatora; 

4.2. zwraca koszty podróży do wysokości kosztu biletu PKP w II klasie na trasie z 
miejsca zamieszkania Uczestnika do Gdańska. 

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA DO WIZERUNKU 

1. Uczestnicy Konkursu gwarantują, że do przesłanych w związku z udziałem w Konkursie 
materiałów (np. ewentualnego materiału video zawierającego rozwiązanie zadania z Etapu 
II Konkurencji) przysługują im odpowiednie prawa autorskie oraz prawa do wizerunku, 
umożliwiające ich reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. 

2. Z tytułu złożonego oświadczenia Uczestnicy przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność 
prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnicy, po 
zawiadomieniu ich przez Organizatora, przystąpią do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy 
oraz wystąpią przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoją 
wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora, regresowo 
zwrócą całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając 
w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawią wszelkie inne szkody wynikające z 
wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 

3. Uczestnicy upoważniają Organizatora oraz Partnera Głównego Konkurencji „Instalacje 
sanitarne i Grzewcze” – Grohe Polska sp. z o.o. w Warszawie, wraz z prawem udzielania 
dalszych upoważnień, do wykorzystania wszelkich materiałów przekazanych przez 
Uczestników dla celów Konkursu, w szczególności wprowadzania ich do pamięci komputera 
lub innego urządzenia, przetwarzania materiałów oraz ich publikacji i rozpowszechniania w 
związku z Konkursem, w okresie trwania Konkursu. 

4. W przedmiocie wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Organizatora oraz Partnera 
Głównego Konkurencji „Instalacje sanitarne i Grzewcze” – Grohe Polska sp. z o.o. w 
Warszawie, wizerunku Uczestnika, Uczestnik składa właściwe oświadczenie, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z eliminacjami jest 
Organizator. Dane przetwarzane będą przez Organizatora w celu i zakresie związanymi z 
organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem Konkursu zgodnie z Regulaminem. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia udział w Konkursie. 
Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod 
adresem e-mail: iod@frse.org.pl. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie 
z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 

mailto:iod@frse.org.pl
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), polskimi przepisami przyjętymi w 
celu stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem. 
Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 2 do Regulaminu (Zgoda na 
wykorzystanie wizerunku) i załączniku nr 3 do Regulaminu (Klauzula informacyjna o 
przetwarzaniu danych). 

 

X. ZAŁĄCZNIKI 

Integralną częścią Regulaminu są: 

 Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy kandydata na uczestnika SKILLS POLAND; 

 Załącznik nr 2: Zgoda na wykorzystanie wizerunku; 

 Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych; 

 Załącznik nr 4: Zgoda na udostępnianie danych osobowych partnerom WorldSkills 
Poland. 

 

Warszawa, 01.09.2021 r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

 

Złożenie niniejszego Zgłoszenia Uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu 
SkillsPoland 2021  – konkurencja Instalacje Sanitarne i Grzewcze. 

Każdy podmiot rekomendujący do Konkurencji uczestnika, będącego jego uczniem lub 
studentem, (np. szkoła, wydział uczelni, inna instytucja o profilu edukacyjnym) może 
rekomendować tylko jednego Uczestnika. 

 

Dane szkoły/uczelni lub miejsca pracy 

Nazwa: 

.............................................................................................. 

Adres: 

.............................................................................................. 

Dane 1członka zespołu 

Imię i nazwisko 

...………..………………………………… 

Data urodzenia: 

...………..………………………………… 

Numer telefonu: 

...………..………………………………… 

e-mail:  

...………..………………………………… 

Adres zamieszkania: 

……………………………………………. 

Adres korespondencyjny: 

……………………………………………. 

Data i czytelny podpis: 

...………..………………………………… 

 

Do zgłoszenia proszę załączyć CV, streszczenie doświadczenia zawodowego, jeżeli Uczestnik je 
posiada oraz rekomendację podmiotu, którego Uczestnik jest uczniem lub studentem. 
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: piotr.strzalkowski@skillspoland.pl. 

  

mailto:piotr.strzalkowski@skillspoland.pl
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Załącznik do Zgłoszenia Uczestnictwa: 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu SkillsPoland 2021 – 
konkurencja „Instalacje Sanitarne i Grzewcze”. Rozumiem i akceptuję treść niniejszego 
regulaminu. 

 

 

 ................................................................................   ........................................................  

Miejscowość i data Czytelny podpis 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Dane osoby udzielającej zgody: 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................  
Adres zamieszkania:  ................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Email:  .......................................................................................................................................  

Telefon:  ....................................................................................................................................  

 

Jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym 
wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, 
Al. Jerozolimskie 142A (dalej: „Fundacja”) SkillsPoland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. 
Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 
0000899574 oraz Grohe Polska sp. z o.o. w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, nr 
KRS: 76152, NIP: 951-00-62-430 (dalej: „Grohe”), mojego wizerunku (twarzy, ubioru, 
zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu wyrażania myśli), który Fundacja lub Grohe może 
utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audio-wizualnych w związku ze zgłoszeniem i 
udziałem w Konkursie WorldSkills Poland oraz ewentualnym zakwalifikowaniem i udziałem w 
WorldSkills Szanghaj 2022, jak również w związku z organizacją, realizacją i promowaniem 
przedmiotowych wydarzeń. 

Zgoda, o której mowa powyżej, udzielana jest nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z 
utrwalonym wizerunkiem oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium 
(każda forma przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością przez Fundację lub 
Grohe prowadzoną, w szczególności w celu promowania programów (projektów) przez 
Fundację prowadzonych lub promowania marki Grohe, w tym podejmowanych przez nią 
działań edukacyjnych, jak również w celu promocji, wykorzystania i upowszechniania informacji 
o Konkursie WorldSkills Poland i WorldSkills Szanghaj 2022.  

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza dóbr osobistych 
ani praw osób trzecich. 

Udzielając powyżej zgody przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych podanych poniżej oraz wizerunku przetwarzanego na 
podstawie powyższej zgody, jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Grohe Polska sp. 
z o.o. w Warszawie niezależnie (zwane dalej łącznie „Administratorem”). 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym w powyższej zgodzie, przez 
czas wynikający z organizacji wydarzeń, o których mowa w powyższej zgodzie. 

3. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować 
odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu realizacji celu opisanego w zgodzie 
powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
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5. Dana osobowa w postaci wizerunku może być udostępniana: 

a. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi prawne, 
fotograficzne, informatyczne, drukarskie, filmowe lub administracyjne w takim 
zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia Eliminacji, kwalifikacji do 
drużyny WorldSkills Poland i udziału w konkursie WorldSkills 2022 Szanghaj, w 
tym promocji tych wydarzeń. W tym celu Organizator może ujawnić dane 
osobowe uczestników Eliminacji również podmiotom administrującym stronami 
internetowymi, portalami społecznościowymi Facebook, Twitter itp.; 

b. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych 
programów. 

6. Osobie, której dotyczą powyższe dane osobowe, przysługuje prawo do: 

 uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach 
przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych, 

 żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia 
niekompletnych danych, 

 żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach 
opisanych w RODO, 

 złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach opisanych w RODO,  

 przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od administratora w 
formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, o ile jest 
to technicznie możliwe, 

 złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są 
przetwarzane sprzecznie z prawem. 

7. Osoba, której dotyczą powyższe dane osobowe, ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania wszelkich lub niektórych danych osobowych w dowolnym momencie. 
Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed 
jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres 
e-mail iod@frse.org.pl. 

8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny 
być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl. 

 

 

 

 ................................................................................   ........................................................  

Miejscowość i data  Czytelny podpis udzielającego zgody 

 

  

mailto:ioda@frse.org.pl
mailto:iod@frse.org.pl


14 | S t r o n a  
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Szanowna Pani, Szanowny Panie, 

W związku z otrzymaniem Pani/ Pana zgłoszenia do udziału w Konkursie do WORLDSKILLS 
POLAND informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
(dalej „Organizator” lub „Administrator”). 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Pani/Pana uczestnictwa w 
przedsięwzięciu opisanym we wstępie niniejszej informacji. 

3. W celu wskazanym w pkt 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, 
nazwisko, e-mail, telefon, data urodzenia, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, 
inne dane zawarte w dokumentach przez Panią/Pana przesłanych dołączonych do 
zgłoszenia uczestnictwa Konkursie do SkillsPoland 2021. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia eliminacji do 
SkillsPoland 2021 – poszczególnych etapów oraz przez czas wymagany przez prawo w 
zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji dyspozycji zawartych w tych przepisach lub 
do czasu skorzystania przez Panią/Pana z przysługujących praw określonych przepisami 
RODO uniemożliwiających Administratorowi dalsze przetwarzanie. 

5. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować 
odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Administrator nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich lub ze źródeł 
powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie dane osobowe podane przez Panią/Pana 
w celu realizacji celu opisanego w pkt 2 powyżej (zgodnie z art. 13 RODO). 

7. Dane osobowe mogą być udostępniane: 

a. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi prawne, fotograficzne, 
informatyczne, drukarskie, hotelowe, filmowe lub administracyjne w takim zakresie 
w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia eliminacji w ramach WorldSkills 
Poland, kwalifikacji do drużyny WorldSkills Poland i udziału w konkursie WorldSkills 
2022 Szanghaj, w tym promocji tych wydarzeń. W tym celu Organizator może ujawnić 
dane osobowe uczestników Eliminacji również podmiotom administrującym 
stronami internetowymi, portalami społecznościowymi Facebook, Twitter itp. 

b. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów, 
w tym Komisji Europejskiej. 

8. Na podstawie niezależnie udzielonej zgody, odbiorcami danych osobowych mogą być 
partnerzy współpracujący z Organizatorem w związku z eliminacjami do WorldSkills Poland, 
którzy mogą wykorzystywać dane osobowe do własnych celów marketingowych 
określonych w przedmiotowej zgodzie. 

9. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w 
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zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów 
zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art.  5 ust.1 lit. c) Rozporządzenia 
2018/1725.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach 
przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych, 

 żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia 
niekomplenych danych, 

 żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach 
opisanych w RODO, 

 złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach opisanych w RODO, 

 przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora, a w 
formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, 

 złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są 
przetwarzane sprzecznie z prawem. 

11. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych 
danych osobowych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić 
poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 
Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail: iod@frse.org.pl. 

12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny 
być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl. 

  

mailto:ioda@frse.org.pl
mailto:ioda@frse.org.pl


16 | S t r o n a  
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

ZGODA NA UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PARTNEROM WORLDSKILLS POLAND 

Dane osoby udzielającej zgody: 

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

Adres zamieszkania:  ................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Email:  .......................................................................................................................................  

Telefon:  ....................................................................................................................................  

 

Jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym 
wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych wskazanych powyżej przez 
administratora danych Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i zgodnie z zasadami przetwarzania 
danych osobowych opisanymi w załączniku nr 3 do regulaminu wydarzenia WorldSkills Poland, 
partnerom wydarzenia, których lista stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia: 

□ w celu otrzymywania wiadomości newsletter partnerów (informacji o produktach, usługach, 
nowościach), jak również wiem, że zgodę mogę w każdej chwili odwołać. 

□ na otrzymywanie od partnerów informacji handlowych i produktowych drogą elektroniczną na 
podany powyżej adres e-mail zgodnie z art. 10 ust 2 ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną oraz na kontaktowanie się ze mną przez partnera do celów marketingu 
bezpośredniego partnera za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub 
automatycznych systemów wywołujących (w szczególności SMS, MMS, połączenia głosowe) 
zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, jak również wiem, że zgodę mogę w każdej chwili 
odwołać. 

 

 


