
Regulamin akcji „Wielka Matura z Wiedzy o Zegarkach 2020” 

§ 1. Postanowienie ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji edukacyjnej dotyczącej 

zegarków dla czytelników magazynu dla mężczyzn pt. „Logo”, użytkowników serwisu 

internetowego prowadzonego pod adresem www.logo24.pl oraz internetowego serwisu 

branżowego dla miłośników zegarków prowadzonego pod adresem www.zegarkiipasja.pl, 

której zwieńczeniem będzie Wielka Matura z Wiedzy o Zegarkach (dalej jako „Akcja”). 

Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Akcji. 

2. Organizatorami  Akcji są:  

a) Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10 (00-732 

Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 

st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 59944, kapitał akcyjny w wysokości: 46.580.831 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-

030-56-44 (dalej jako „Agora”); Agora S.A. jest jednocześnie fundatorem nagród w postaci 

zegarków, o których mowa w §4 Regulaminu, przyznawanych zwycięzcom Akcji. 

b) Maciej Kopyto prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zegarki i Pasja Maciej 

Kopyto w (40-781) Katowicach przy ul. Koszykowej 13/2, wpisanej do CEIDG, 

posiadającej nr NIP: 634-25-62-767, REGON: 361-97-68-27  (dalej jako „Zegarki i Pasja”). 

3. Agora jest wydawcą lifestyle’owego magazynu dla mężczyzn pt. „Logo” (zwanego dalej 

„Magazynem”), a także prowadzi serwis internetowy pod adresem www.logo24.pl (zwany 

dalej „Serwisem”).  Zegarki i Pasja prowadzi profesjonalny internetowy serwis branżowy 

dla miłośników zegarków pod adresem www.zegarkiipasja.pl (zwany dalej „Portalem”). 

4. Uczestnikami Akcji są pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie biorące udział w Konkursie za zgodą swoich 

przedstawicieli ustawowych (opiekunów), zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie (dalej „Uczestnik”, 

„Uczestnicy”).  Oświadczenia opiekunów niepełnoletnich Uczestników stanowią Załączniki 

nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

5. Akcja zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 30.11. 2019 r. do dnia 30.09.2020 r. 

6. Niniejszy Regulamin dostępny będzie przez czas trwania Akcji w siedzibie Agory oraz na 

stronie Serwisu i Portalu. Udostępnienie Regulaminu na stronie Serwisu i Portalu nastąpi w 

sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści przez Uczestnika. 

6. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego 

Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim 

zasad. 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji. 

1. Aby wziąć udział w Akcji, należy zapisać się do wzięcia udziału w Akcji w charakterze 

uczestnika, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego opublikowanego na subdomenie 
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Portalu ( https://matura2020.zegarkiipasja.pl/ ) w okresie od dnia 28 lutego 2020 do dnia 18 

września 2020 r. oraz uiścić opłatę rejestracyjną online za pośrednictwem serwisu Dotpay. 

5. Udział w Akcji jest odpłatny – wysokości opłaty rejestracyjnej wynosi 29 zł (słownie: 

dwadzieścia dziewięć złotych) brutto. 

6. Uczestnik jest zobowiązany do opłacenia zgłoszenia (tj. uiszczenia opłaty rejestracyjnej) 

w momencie rejestrowania tj. otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej zgłoszenie. 

Jeżeli opłata rejestracyjna nie będzie uiszczona, zgłoszenie zostanie anulowane, o czym 

Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową. 

7. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik musi mieć możliwość korzystania z sieci Internet 

oraz posługiwania się pocztą elektroniczną. 

8. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów i osoby stale współpracujące z 

Organizatorami, a także członkowie ich rodzin. 

9. Przez członków rodziny należy rozumieć wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 

małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, rodzeństwo małżonka, zstępnych rodzeństwa 

i zstępnych rodzeństwa małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we 

wspólnym pożyciu.  

10. W okresie od dnia 30.11.2019 r. do dnia 28.08.2020  r. na Portalu publikowane będą 

materiały edukacyjne dotyczące zegarków podzielone na sekcje tematyczne. W czasie 

trwania Akcji Agora opublikuje w cyklu 6 (sześciu) odcinków w Magazynie o numerach od 

grudniowego do majowego specjalne strony z arkuszami próbnej matury z zegarków. 

11. W dniu 19 września 2020 r. w siedzibie AGORY, ul. Czerska 8/10 w Warszawie 

odbędzie się finał Akcji w postaci Wielkiej Matury z Wiedzy o Zegarkach, polegającej na 

udzieleniu pisemnej odpowiedzi na otwarte i zamknięte pytania dotyczące zegarków 

obejmujące zakres wiedzy opublikowanej w materiałach edukacyjnych na Portalu w okresie 

trwania Akcji.  

12. Wyniki Wielkiej Matury z Wiedzy o Zegarkach zostaną ogłoszone przez Agorę poprzez 

podanie imion i nazwisk zwycięzców w dniu 19 września 2020 roku w sali egzaminacyjnej 

po zakończeniu egzaminu  oraz po sprawdzeniu prac przez komisję egzaminacyjną, nie 

później niż o godz. 15:00. Dokładna godzina ogłoszenia wyników zostanie podana przez 

komisję egzaminacyjną bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu i wywieszona w 

widocznym miejscu w przestrzeni, w której będzie odbywał się egzamin. W przypadku 

wydłużenia czasu sprawdzania prac, komisja poinformuje Uczestników wywieszając nową 

godzinę na drzwiach sali. W przypadku nie stawienia się zwycięzców po odbiór nagrody, 

Organizator sporządzi protokół, z którego będzie wynikało, że komisja wyczytała imię i 

nazwisko Zwycięzcy 3 razy. Wobec niestawiennictwa wyczytanej osoby, zwycięzca utraci 

prawo do nagrody, a nagroda zostanie przyznana  innemu Uczestnikowi, którego praca zyska 

kolejny najlepszy wynik. 

13. Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania finału Akcji w postaci Wielkiej Matury 

z Wiedzy o Zegarkach bez podania przyczyny. O odwołaniu Wielkiej Matury z Zegarków 

Organizatorzy poinformują poprzez publikację informacji na Portalu oraz w Serwisie, jak 

również poprzez wysłanie wiadomości e-mail do wszystkich Uczestników, którzy zgłosili 

udział w Akcji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, o jakim mowa w §2 pkt. 1 
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powyżej, oraz uiścili opłatę rejestracyjną. W przypadku odwołania Wielkiej Matury z 

Wiedzy o Zegarkach opłata rejestracyjna zostanie zwrócona Uczestnikom na ten sam 

rachunek bankowy, z którego Uczestnicy dokonywali płatności, w terminie 14 dni od 

publikacji informacji o odwołaniu Wielkiej Matury z Wiedzy o Zegarkach. 

14. Uczestnik może odstąpić od udziału w Akcji w dowolnym momencie, wysyłając 

wiadomość e-mail na adres redakcja@zegarkiipasja.pl. W przypadku odstąpienia od udziału 

w Akcji do dnia 28 sierpnia 2020 r. Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej. 

Uczestnikowi, który odstąpi od udziału w Akcji po dniu 28 sierpnia 2020 r. bądź nie stawi 

się na Wielką Maturę z Wiedzy o Zegarkach nie przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej. 

Wzór wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o odstąpieniu od udziału w Akcji 

stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

15. Finał Akcji pn. Wielka Matura z Wiedzy o Zegarkach może być filmowany i 

fotografowany przez Organizatorów, a materiały zawierające wizerunki Uczestników mogą 

zostać zamieszczone w redakcyjnych podsumowaniach akcji na łamach tytułów prasowych 

oraz w serwisach internetowych Organizatora. 

§ 3. Zasady przeprowadzenia egzaminu Wielkiej Matury z Wiedzy o Zegarkach 

1. Członkami komisji egzaminacyjnej zostaną wyznaczeni pracownicy Organizatorów oraz 

zewnętrzni eksperci z dziedziny zegarmistrzostwa, którzy przy ocenie prac maturalnych 

będą brali pod uwagę ich zgodność z treściami znajdującymi się w materiałach 

edukacyjnych publikowanych na Portalu w czasie trwania Akcji  oraz walory językowe, 

kierując się przy tym subiektywnymi ocenami. 

 

Uczestnicy zobowiązani są do wyłączenia telefonów komórkowych przed wejściem na salę. 

Proszeni są o schowanie telefonów do toreb lub plecaków. Uczestnikom nie wolno wnosić 

na salę żadnych materiałów edukacyjnych. Jeżeli komisja zauważy próbę skorzystania z 

materiałów lub korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, a także konsultacji między 

Uczestnikami, Uczestnicy Ci będą zdyskwalifikowani z udziału w egzaminie maturalnym.  

2. Do sali egzaminacyjnej Uczestnicy mogą wnieść wyłącznie takie przybory jak: długopis, 

ołówek. Uczestnicy mogą wnieść również małą butelkę wody. 

 

3. Przed rozpoczęciem egzaminu, każdy z uczestników będzie poproszony o pokazanie 

treści maila potwierdzającego uzyskanie statusu Uczestnika Akcji. O godzinie wyznaczonej 

przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej Uczestnicy wchodzą do sali egzaminacyjną 

oraz zajmują miejsca. Czas trwania egzaminu wynosi ok. 60 minut.  

 

4. W czasie trwania egzaminu maturalnego Uczestnicy nie powinni opuszczać sali 

egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej 

może zezwolić Uczestnikowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków 

wykluczających możliwość kontaktowania się tego Uczestnika z innymi osobami, z 

wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Uczestnik sygnalizuje taką potrzebę 

przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego komisji 

egzaminacyjnej na wyjście z sali Uczestnik pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na 

swoim stoliku. 

 

5. W czasie trwania egzaminu Uczestnikom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących 

zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje. 
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6. Uczestnik zgłasza przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej braki w arkuszu 

egzaminacyjnym i w przypadku ich stwierdzenia przez przewodniczącego komisji 

egzaminacyjnej, otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z puli arkuszy rezerwowych 

§ 4. Nagrody 

1. Komisja egzaminacyjna wyłoni 35 zwycięzców, którzy uzyskają najlepsze wyniki z 

egzaminu maturalnego (dalej jako „Zwycięzcy”), przyznając nagrody. 

Nagrodami przeznaczonymi dla Zwycięzców są zegarki wymienione w poniższej tabeli: 

  Model nr referencyjny wartość brutto 

1 DOXA D-LIGHT /CHRONOGRAF 172.90.121.01 1 610,00 zł 

2 DOXA CHALLENGE / AUTOMAT   216.10.122R.02 2 490,00 zł 

3 MASERATI SFIDA /automat   R88231440002 1 590,00 zł 

4 OUI&ME /PETITE AMOURETTE   ME010194 599,00 zł 

5 ICE-WATCH 17580 430,00 zł 

6 ICE-WATCH 17580 430,00 zł 

7 ICE-WATCH 17580 430,00 zł 

8 ICE-WATCH 17580 430,00 zł 

9 ICE-WATCH 17580 430,00 zł 

10 TISSOT GENTLEMAN POWERMATIC 80 SILICIUM T1274071104100 3 600,00 zł 

11 TISSOT GENTLEMAN QUARTZ T1274101605100 1 550,00 zł 

12 BBBLACK SO27B100 405,00 zł 

13 SKINEARTH SS07S103 675,00 zł 

14 SKINATLANTID SVUN109 465,00 zł 

15 MADAME BLANCHETTE YLS213 445,00 zł 

16 FieldForce Sport Chrono od marki Victorinox 241891 2 050,00 zł 

17 Metropolitan Donnissima Classic od marki Wenger 01.1731.111 740,00 zł 

18 Atlantic Super De Luxe 64351.46.71  1 785,00 zł  

18 Atlantic Super De Luxe 64351.46.71 1 785,00 zł 

19 Atlantic Mariner 80779.41.61 2 895,00 zł 

20 Atlantic Worldmaster 53754.41.93RB 2 995,00 zł 

21 Bulova Precisionist Champlain Chronograph  97B186 3 695,00 zł 

22 Bulova Computron 97C110 1 695,00 zł 

23 Bulova Classic Sutton 96B309 1 995,00 zł 

24 SEIKO Presage Cocktail Stinger Open Heart SSA407J1 2 119,00 zł 

25 Seiko Prospex Alpinist  SPB121J1 3 300,00 zł 

26 Seiko SRPD53K1 SRPD53K1 1 239,00 zł 

27 G-SHOCK Originals GBD-800UC-3ER  575,00 zł 

28 G-SHOCK G-STEEL  GST-B200-1AER 1 190,00 zł 

29 G-SHOCK MASTER OF G  GG-B100-1A9ER 1 290,00 zł 

30 G-SHOCK EXCLUSIVE  MTG-B1000DCM-1AER 5 990,00 zł 

31 Lorus Sports Chronograph  RM335FX9 469,00 zł 

32 Lorus Sports Chronograph  RM335FX9 469,00 zł 

33 Lorus Sports Chronograph  RM335FX9 469,00 zł 

34 Lacoste Cannes 2001127 699,00 zł 

35 Police Belmont PL.15970JSU/61 895,00 zł 



Zwycięzca, który uzyska najlepszy wynik z egzaminu maturalnego będzie miał możliwość 

wyboru nagrody spośród puli nagród wymienionej wyżej. Każdy kolejny Zwycięzca (zyskujący 

następny w kolejności najlepszy wynik) będzie miał możliwość wyboru nagrody spośród 

powyższej puli z wyłączeniem nagród wybranych przez Zwycięzców, którzy uzyskali lepsze od 

niego wyniki z egzaminu maturalnego. 

Agora oraz Partnerzy Akcji mają prawo przyznać nagrody specjalne o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 600 zł brutto dla osób wyróżniających się wiedzą o 

zegarkach, które nie uzyskały statusu Zwycięzcy. 

W przypadkach, w których przyznana Zwycięzcy nagroda podlega opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Zwycięzcy zostanie przyznana dodatkowa 

nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody na pokrycie należnego podatku od 

wygranej, która zostanie w całości przekazana właściwemu urzędowi skarbowemu z tytułu 

zapłaty tego podatku. Z chwilą zgłoszenia swojego udziału w Akcji i uiszczenia opłaty 

rejestracyjnej,  Uczestnik wyraża zgodę na potrącenie z pieniężnej części nagrody zaliczki 

na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

2. Nagrody  zostaną wydane w dniu 19 września 2020 roku w sali egzaminacyjnej w 

trakcie ogłaszania wyników Wielkiej Matury z Wiedzy o Zegarkach. Warunkiem odbioru 

nagrody jest obecność Zwycięzcy w trakcie ogłaszania wyników Wielkiej Matury z Wiedzy 

o Zegarkach w sali egzaminacyjnej oraz podpisanie protokołu potwierdzającego odbiór 

nagrody. Nieobecność Uczestników, którzy uzyskali 35 najlepszych wyników w miejscu i 

czasie wskazanym wyżej powoduje wygaśnięcie ich prawa do nagrody. Uprawnionym do 

nagrody zostaje wówczas Uczestnik, który uzyskał kolejny najlepszy wynik egzaminu.  

3. Nagrody nie podlegają wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny czy na inną 

nagrodę rzeczową. 

4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.  

§ 5. Prawa autorskie 

1. Każdy Uczestnik Akcji, poprzez wysłanie zgłoszenia swojego uczestnictwa w Akcji oraz 

uiszczenia opłaty rejestracyjnej,  potwierdza i zapewnia Organizatorów, że będzie posiadał 

pełne prawa do dysponowania pracą maturalną i zezwala Organizatorom na wielokrotną 

publikację, utrwalenie i utrzymywanie w archiwaliach pracy maturalnej w całości lub we 

fragmentach w Serwisie lub w Portalu lub w prasie wydawanej przez Agorę, bez ograniczeń 

dotyczących nakładów i czasu publikacji, a także zezwala Organizatorom na 

rozpowszechnianie na łamach tytułów prasowych oraz w serwisach internetowych 

Organizatorów imienia i nazwiska Uczestnika, w przypadku wyboru jego pracy maturalnej 

jako zwycięskiej zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu. 

2. Uczestnik Akcji oświadcza, że praca maturalna, nie narusza praw ani dóbr osobistych 

osób trzecich ani nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, 

w szczególności nie głosi i/lub nie nawołuje do nietolerancji lub nienawiści. 

3. Uczestnik Akcji potwierdza, iż na wezwanie jednego z Organizatorów, pokryje wszelką 

szkodę poniesioną przez któregokolwiek z Organizatorów w przypadku zgłoszenia 

jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z opracowaną  przez Uczestnika 

pracą maturalną. 



§ 6. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia przez Organizatorów Akcji należy 

składać na piśmie na adres Agory podany w § 1 ust. 2 a) Regulaminu albo za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres elektroniczny logo@agora.pl z dopiskiem „Wielka Matura z 

Wiedzy o Zegarkach 2020” w terminie 14 dni od daty, w której przeprowadzona zostanie 

Wielka Matura z Wiedzy o Zegarkach. 

2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis problemu, imię i nazwisko Uczestnika, 

adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny z podanie preferowanej przez 

Uczestnika formy kontaktu. 

3. Reklamacja zawierająca informacje, o których mowa wyżej, zostanie rozpatrzona przez 

Organizatorów w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania przez Agorę, a o sposobie 

rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie zawiadomiony w preferowanej przez niego 

formie kontaktu wskazanej w reklamacji. 

4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do 

dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym. 

§ 7. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji oraz danych osobowych 

opiekunów Uczestników niepełnoletnich jest Pan Maciej Kopyto prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą Zegarki i Pasja Maciej Kopyto w (40-781) Katowicach przy ul. 

Koszykowej 13/2  (dalej jako „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować 

za pośrednictwem adresu korespondencyjnego wskazanego w zdaniu poprzedzającym 

oraz/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem redakcja@zegarkiipasja.pl 

2. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji 

Akcji (w tym przeprowadzenia Wielkiej Matury z Wiedzy o Zegarach,  wyłonienia osób 

nagrodzonych i wręczenia nagród), w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu zapewnienia 

możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych prawnie 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie”). 

3. Dane osobowe Uczestników Akcji mogą być przekazywane spółkom z Grupy 

Kapitałowej Agora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z 

realizacją Akcji, m.in. podmiotom służącym usługi kurierskie, podmiotom świadczącym 

usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom 

świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym 

usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników Akcji mogą być także 

przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy 

prawa. 

4. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec 

przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może 

zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie 

danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony 



przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane 

jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje także 

prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn 

związanych z jego szczególną sytuacją. 

6. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy Rozporządzenia 

7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 

uniemożliwia realizację wydania nagrody. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

2. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany Regulaminu, o ile zmiana nie ujmuje praw 

nabytych Uczestników.  

 

3. Niniejsza Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy 

z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 165). 

 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 05.05.2020 i obowiązuje w czasie trwania 

Akcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcobyhe2dc


Załącznik Nr 1 

Oświadczenie opiekuna o odpowiedzialności za uczestnika Akcji w wieku 16 do 17 lat  

Do: Maciej Kopyto prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zegarki i Pasja Maciej 

Kopyto w (40-781) Katowicach przy ul. Koszykowej 13/2  

Niżej podpisany/a, oświadczam, że zezwalam niepełnoletniemu Uczestnikowi Akcji: 

Imię i Nazwisko: . 

……………………………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania: . 

………………………………………………………………………... 

PESEL: 

………………………………………………………………………………………… 

na wzięci udziału w Akcji oraz na przebywanie w sali egzaminacyjnej bez opieki. Przyjmuję 

niniejszym pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na terenie sali 

egzaminacyjnej przez wymienionego powyżej niepełnoletniego Uczestnika. Oświadczam, że 

znana jest mi treść Regulaminu.  

Dane Opiekuna: 

Imię i Nazwisko: 

……………………………………………………………………………….. 

Miejsce zamieszkania: 

…………………………………………………………………………. 

PESEL: 

…………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu kontaktowego: …… 

Podpis opiekuna 

…………………, dnia …………….2020 r. 

miejscowość 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem Państwa danych osobowych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu jest  

Maciej Kopyto prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zegarki i Pasja Maciej 

Kopyto w (40-781) Katowicach przy ul. Koszykowej 13/2 (dalej jako „Administrator”). Z 

Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu korespondencyjnego 

wskazanego w zdaniu poprzedzającym oraz/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod 

adresem redakcja@zegarkiipasja.pl  



Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnieniu bezpieczeństwa małoletniemu 

Uczestnikowi podczas Wielkiej Matury z Zegarków, kontroli uprawnień małoletniego 

Uczestnika do wstępu na salę egzaminacyjną, oraz ewentualnego dochodzenia 

odpowiedzialności za szkody przez niego wyrządzone – podstawą prawną przetwarzania 

danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 

lit c Rozporządzenia) oraz istnienie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia) polegających na ustaleniu, dochodzeniu 

lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami przez Administratora. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia wstępu 

małoletniemu Uczestnikowi na teren sali egzaminacyjnej. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane w zakresie niezbędnym dla dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres 

ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie 

wynikającym z przepisów prawa. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu 

oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych. 

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celach 

i sposobach przetwarzania danych osobowych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu oraz 

prawach przysługujących mi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

Administratora. 

Podpis opiekuna 

…………………, dnia …………….2020 r. 

miejscowość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2  

Oświadczenie opiekuna o odpowiedzialności za uczestnika Akcji w wieku 0 – 15 lat  

Do: Maciej Kopyto prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zegarki i Pasja Maciej 

Kopyto w (40-781) Katowicach przy ul. Koszykowej 13/2 

Niżej podpisany/a, oświadczam, że zezwalam niepełnoletniemu Uczestnikowi Akcji: 

Imię i Nazwisko: . ……………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania: . ………………………………………………………………………. 

PESEL: ……………………………………………………………………………………….. 

na wzięci udziału w Akcji oraz oświadczam, że będzie on/ona pozostawał/a pod moją stałą 

opieką w całym czasie przebywania na terenie sali egzaminacyjnej. Przyjmuję niniejszym 

pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na terenie sali egzaminacyjnej 

przez wymienionego powyżej małoletniego Uczestnika. Oświadczam, że znana jest mi treść 

Regulaminu.  

Dane Opiekuna: 

………………………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko: 

……………………………………………………………………………….. 

Miejsce zamieszkania: 

…………………………………………………………………………. 

PESEL: ……………………………………………………… 

Numer telefonu kontaktowego: ……………………………………………. 

Podpis opiekuna 

…………………, dnia …………….2020 r. 

miejscowość 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem Państwa danych osobowych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu jest  

Maciej Kopyto prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zegarki i Pasja Maciej 

Kopyto w (40-781) Katowicach przy ul. Koszykowej 13/2 (dalej jako „Administrator”). Z 

Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu korespondencyjnego 

wskazanego w zdaniu poprzedzającym oraz/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod 

adresem redakcja@zegarkiipasja.pl  



Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnieniu bezpieczeństwa małoletniemu 

Uczestnikowi podczas Wielkiej Matury z Zegarków, kontroli uprawnień małoletniego 

Uczestnika do wstępu na salę egzaminacyjną, oraz ewentualnego dochodzenia 

odpowiedzialności za szkody przez niego wyrządzone – podstawą prawną przetwarzania 

danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 

lit c Rozporządzenia) oraz istnienie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia) polegających na ustaleniu, dochodzeniu 

lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami przez Administratora. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia wstępu 

małoletniemu Uczestnikowi na teren sali egzaminacyjnej. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane w zakresie niezbędnym dla dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres 

ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie 

wynikającym z przepisów prawa. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu 

oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych. 

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celach 

i sposobach przetwarzania danych osobowych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu oraz 

prawach przysługujących mi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

Administratora. 

Podpis opiekuna 

…………………, dnia …………….2020 r. 

miejscowość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 – Wzór formularza odstąpienia od udziału w Akcji 

 

Do: Maciej Kopyto prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zegarki i Pasja Maciej 

Kopyto w (40-781) Katowicach przy ul. Koszykowej 13/2  

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od udziału w akcji edukacyjnej dotyczącej 

zegarków, której zwieńczeniem będzie Wielka Matura z Wiedzy o Zegarkach (Akcji). 

 

Data zgłoszenia udziału w Akcji przez Uczestnika: ……………………………………… 

 

Imię i nazwisko Uczestnika: ……………………………………………………………… 

 

Miejscowość i data: ………………………………………………………………………. 

 
 


