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Regulamin VII edycji programu grantowego 

„Były sobie pieniądze…” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (zwanego dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie 

edukacji ekonomicznej „Były sobie pieniądze…”- Edycja VII 

2. Organizatorem programu edukacji ekonomicznej „Były sobie pieniądze…” (zwanego dalej 

„Programem”) jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie, przy Al. 

Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000231906, posiadającą nr NIP 

5262857678, REGON 140128800  (zwana dalej „Organizatorem” lub „Fundacją BGK”). 

 

§ 2 

CELE PROGRAMU 

1. Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy finansowej dzieci i młodzieży, oraz 

wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat finansów tak, aby potrafiły lepiej funkcjonować w 

nowoczesnym społeczeństwie.  

2. Cele programu są realizowane poprzez przeprowadzenie autorskich lekcji o finansach dla dzieci i 

młodzieży w określonych grupach wiekowych, których tematyka związana jest z zakresem 

znajomości m.in. podstaw ekonomii, zarządzania finansami osobistymi, roli i funkcji banków ale 

również umiejętności krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz 

podejmowania racjonalnych wyborów konsumenckich. Do scenariusza lekcji dołączony jest 

odpowiedni do wieku pakiet edukacyjny, który docelowo zostaje w danej placówce.  

Pakiet przedszkolny zawiera: film edukacyjny „Skąd się biorą pieniądze?”, plansze „Historia 

pieniądza”, sklepik – zabawka, bankomat-zabawka, przykładowe scenariusze zajęć, skarbonki. 

Pakiet szkolny zawiera: film edukacyjny „Skąd się biorą pieniądze?”, plansze „Historia pieniądza”,  

przykładowe scenariusze zajęć, komplet bilonu, skarbonki. 

 

§ 3 

ODBIORCY I ZASIĘG PROGRAMU 

1. Uczestnikiem może być państwowa szkoła podstawowa lub państwowe przedszkole (zwane w 

dalszej części Regulaminu „Placówką”) realizująca zadania edukacyjne, zakwalifikowana do udziału 

w Programie przez Organizatora na podstawie zasad określonych w § 4 Regulaminie.  

2. Program ma zasięg ogólnopolski z przeznaczeniem dla Placówek, które realizować będą program na 

terenie gmin do 100 tysięcy mieszkańców (stan ludności na dzień 31.12.2018).  

3. Program powinien być realizowany przez Nauczyciela/Edukatora (zwanego dalej jako: „Nauczyciel” 

lub „Edukator”) dowolnego przedmiotu, który prowadzi w Placówce zajęcia z dziećmi z przedszkola 

lub z uczniami ze szkół podstawowych klas I-III. 
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§ 4 

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU I ZASADY REKRUTACJI  

1. Program adresowany jest do wszystkich Placówek spełniających kryteria określone w Regulaminie. 

Ich liczba jest limitowana przez Organizatora do 10 Placówek przedszkolnych i 10 Placówek 

szkolnych.  

2. Po złożeniu przez 10 Placówek przedszkolnych i 10 Placówek szkolnych rekrutacja zamyka się 

automatycznie, oznacza to brak możliwości złożenia kolejnego wniosku. Brana jest pod uwagę 

kolejność zgłoszeń.  

3. Oddziały przedszkolne oraz zerówki zgłaszają się do projektu jako PRZEDSZKOLE. 

4. Placówki, które brały udział w poprzednich edycjach Programu, mają możliwość uczestnictwa w 
tej edycji. 

5. Rekrutacja trwa od 12.10.2020, do 23.10.2020 r., do północy 

6. Placówkę do Programu zgłasza Dyrektor  lub osoba przez niego upoważniona, np. Nauczyciel.  

7. Zgłoszenie Placówki do udziału w Programie następuje poprzez: poprawne wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego online zamieszczonego na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl/login (klawisz 

„Utwórz konto”) i zaakceptowanie Regulaminu. 

8. Zakończone zgłoszenie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Placówki do udziału w Programie 

pod warunkiem spełnienia wymogu o którym mowa w § 4 ust. 1.   

9. Wyniki Programu zostaną umieszczone na stronie www.fundacjabgk.pl w dniu 30.10.2020 r. do 

godziny 18.00. 

10.  W przypadku zakwalifikowania do udziału w Programie wraz z potwierdzeniem przyjęcia Placówki 

do Programu, Organizator prześle  pakiety edukacyjne niezbędne do realizacji Programu. Pakiety 

stają się własnością Edukatora oraz dziecka. 

§ 5 

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE 

1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne. 

2. Do udziału mogą zgłosić się jedynie szkoły i przedszkola państwowe, które realizować będą Program 

na terenie  gmin do 100 tysięcy mieszkańców (stan ludności na dzień 31.12.2018).  

3. Projekt nie dotyczy szkół i przedszkoli prywatnych. 

4. W ramach Programu, Placówka:  

a) przedszkolna zrealizuje z minimum jedną grupą, co najmniej trzy zajęcia w terminie od  

1 marca 2021 r. do 28 maja 2021 r.; 

b) szkolna zrealizuje z minimum jedną klasą, co najmniej trzy zajęcia w terminie od  

1 marca 2021 r. do 28 maja 2021 r.; 

c) odeśle do Organizatora najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.,: 

 podpisany Protokół przekazania pakietów edukacyjnych – dostępny na 

stronie  https://dotacje.fundacjabgk.pl/login w zakładce DOKUMENTY; 

 ankietę ewaluacyjną - dostępny na stronie  https://dotacje.fundacjabgk.pl/login w 

zakładce WNIOSKI; 

 zgody na przetwarzanie wizerunku i przetwarzaniu danych osobowych - stanowiące 

załącznik nr 1 i 2; 

 zdjęcia/film z realizacji programu – na płycie CD lub pendrive; 
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d) zapewni udział w zajęciach w ramach Programu wybranym zespołom uczniowskim oraz 

realizację na zajęciach przez Nauczyciela programu i zadań wynikających z opracowanych przez 

Organizatora scenariuszy zajęć.  

5. W ramach Programu Organizator: 

a) opracuje i udostępni Placówkom za zasadach określonych w Regulaminie gotowe scenariusze 

lekcji oraz pomoce dydaktyczne w ramach Programu;  

b) przygotuje zaświadczenia o współpracy dla Nauczycieli, którzy realizowali Program; 

c) przygotuje certyfikaty poświadczające udział w Programie dla dzieci biorących udział w 

zajęciach. 

6. Placówka, jest zobowiązana do poinformowania Organizatora w przypadku, gdy zostanie 

zmieniony koordynator projektu, do 5 dni roboczych od dnia zmiany. 

 

§ 6 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Programu jest 

Fundacja BGK. 

2. Organizator przetwarza dane osobowe w celu realizacji, ewaluacji i sprawozdawczości Konkursu. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora tj. realizacja, 

ewaluacja i sprawozdawczość Programu (w zakresie danych osobowych osób reprezentujących 

Wnioskodawców – osoby prawne oraz koordynujące Projekt) oraz zgoda. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania Programu. 

5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Organizatora. 

Odbiorcami mogą być także podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora np. w zakresie 

przeprowadzenia audytu. 

6. Przetwarzane dane osobowe zostały uzyskane od wnioskodawców. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla wzięcia udziału w Programie. 

8. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, osobom, które udzieliły 

zgody, przysługuje prawo do jej wycofania w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

9. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie 

danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Programie i jego 

publikacja na stronie internetowej Organizatora oznacza jego udostępnienie wszystkim 

zainteresowanym, w tym Placówkom. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania wniosków i ogłoszenia wyników 

Programu. O wszelkich ewentualnych zmianach terminów składania wniosków lub ogłoszenia 
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wyników Programu wnioskodawcy zostaną poinformowani na stronie internetowej Organizatora 

pod adresem www.fundacja.bgk.pl. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia Programu bez podania 

przyczyny. 

5. Wszelkie kwestie sporne związane z postanowieniami Regulaminu są rozpatrywane przez Zarząd 

Fundacji BGK zgodnie ze statutem Fundacji BGK i innymi aktami regulującymi działalność Fundacji 

BGK. 

6. Rozstrzygnięcia Zarządu Fundacji BGK są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

Załączniki: 

1. ZGODA DLA NAUCZYCIELA - na wykorzystanie wizerunku w programie „Były sobie pieniądze…” 
oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 

2. ZGODA DLA DZIECKA - opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej 
uczestniczącej w  programie edukacyjnym „Były sobie pieniądze…” oraz oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
 
 

 

Załącznik nr 1 

 

Nazwa organizacji: ……………….. 

Numer wniosku: ……………………. 

Miejscowość: ……………………….. 

Data: ……………………………………. 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku w uczestniczącej w programie „Były sobie pieniądze…” i oświadczenie o 
udzieleniu licencji – DLA NAUCZYCIELA. 
 

Niniejsza zgoda odbierana jest w związku z uczestnictwem w programie „Były sobie pieniądze…” (dalej, 
jako: „Projekt”). 

Ja niżej podpisana/ny, …………….(imię i nazwisko),   w związku z uczestnictwem w Projekcie, na podstawie 
art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych niniejszym oświadczam, iż: 
□ wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie przez Fundację 
BGK im. J. K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7 (dalej, jako: „Fundacja”) 
mojego wizerunku, uwiecznionego na zdjęciach, filmach oraz nagraniach, wykonanych w czasie realizacji 
Projektu.   

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Projektu 
mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Fundacji BGK (www.fundacjabgk.pl), wykorzystane w 
materiałach informacyjnych i promocyjnych Fundacji BGK (publikacje, Internet, w tym media społecznościowe) i 
Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. 
□ wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację moich danych osobowych w postaci wizerunku, utrwalonego 
na zdjęciach, filmach oraz nagraniach w celu promowania Projektu i działalności Fundacji, która jest 
administratorem moich danych. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) 
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), czyli moja dobrowolna 
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zgoda, której niewyrażenie spowoduje niemożność przetwarzania przez Fundację moich danych, w postaci 
wizerunku w wymienionym powyżej celu. 

Dane będą przetwarzane w celu promowania działalności Fundacji, w tym w celu informowania o 
zrealizowanym z moim oraz Dziecka udziałem Projekcie, poprzez publikację materiałów zdjęciowych i 
nagraniowych na stronie internetowej Fundacji BGK (www.fundacjabgk.pl), w materiałach informacyjnych i 
promocyjnych Fundacji BGK (publikacje, Internet, w tym media społecznościowe) i Banku Gospodarstwa 
Krajowego z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa.  

Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści tychże danych, prawo ich 
poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie przetwarzania dokonanego na 
podstawie udzielonej zgody, przysługuje mi prawo do wycofania udzielonych przeze mnie zgód, co nie będzie mieć 
jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora, 
przysługuje mi prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Dane w postaci wizerunku będą 
przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub realizacji jej celu. Dane zbierane w niniejszym oświadczeniu będą 
przetwarzane przez okres trwania udzielonej zgody, a następnie przez 6 lat, liczonych od dnia wycofania zgody na 
wykorzystanie wizerunku lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby obrony roszczeń, 
co jest prawnie uzasadnionym interesem Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych). 

Dane w postaci wizerunku mogą być udostępniane lub powierzane podmiotom świadczącym usługi 
hostingowe, a także właścicielom portali Facebook (w związku z umieszczeniem zdjęć na tym portalu). W celu 
realizacji swoich praw oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych 
osobowych, należy zwrócić się z zapytaniem do Fundacji. 

Osoba chcąca się zwrócić się z zapytaniem do Fundacji lub złożyć oświadczenie dotyczące jej danych 
osobowych powinna kierować korespondencję pod adres Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego Al. Jerozolimskie 
7 00-955 Warszawa z dopiskiem na kopercie „dane osobowe” lub na adres e-mail: fundacja@fundacjabgk.pl, w 
temat wiadomości wpisując „dane osobowe”. 

 
Niniejsza licencja udzielana jest w związku z Pani/Pana uczestnictwem w Projekcie zrealizowanym „Były sobie 
pieniądze…” (dalej, jako: „Projekt”). 

W przypadku, gdy w wyniku realizacji działań edukacyjnych w ramach programu dojdzie do powstania utworu 
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 
2019, Poz. 1231), udzielam Fundacji BGK im. im. J. K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. 
Jerozolimskich 7 (dalej, jako: „Fundacja”) nieodpłatnej, pełnej niewyłącznej licencji do utworu na czas 
nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. na następujących polach eksploatacji:  

1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym 
zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w 
szczególności przy wykorzystaniu w sieci Internet lub baz danych); 

2. w zakresie obrotu oryginałem utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż określony w pkt 2) – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności na wykorzystanie utworu w ramach promowania 
działalności Fundacji i realizowanego Projektu, z prawem do korzystania i rozporządzania 
opracowaniami utworu w zakresie i na polach eksploatacji, o których mowa powyżej.  

                Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Niniejsza zgoda odbierana jest w związku z uczestnictwem w programie „Były sobie pieniądze…” (dalej 

jako: „Projekt”). Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu oraz wizerunku, będą przetwarzane w celu 
sprawdzenia przez Fundację BGK przebiegu Projektu. 

Ja, niżej podpisana …… (adres e-mail: ...) w związku z uczestnictwem w Projekcie mojego dziecka …. (imię 
i nazwisko dziecka), niniejszym:  
□ oświadczam, że zostałam poinformowana o przetwarzaniu przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego z 
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siedzibą w Warszawie (powyżej i dalej jako: „Fundacja”) moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, 
adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz wizerunku, utrwalonego na zdjęciach, a także danych osobowych 
Dziecka, w postaci wizerunku, utrwalonego na zdjęciach, w celu weryfikacji przebiegu Projektu oraz 
potwierdzenia jego realizacji, a także poinformowałam o tym przetwarzaniu w sposób zrozumiały Dziecko. 

Fundacja jest administratorem powyższych danych osobowych. Podstawą przetwarzania Pani danych 
osobowych oraz danych osobowych Dziecka jest art. 6 ust. 1 lit. f) 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), czyli prawnie uzasadniony interes administratora. Prawnie 
uzasadnionym interesem w tym wypadku jest weryfikacja przebiegu Projektu i potwierdzenie jego realizacji. 

W związku z przetwarzaniem zarówno Pani/Pana, jak i Dziecku, przysługuje prawo dostępu do danych 
osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Przysługuje Pani/Panu oraz Dziecku także uprawnienie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, w przypadku uznania przetwarzania przez Fundację danych osobowych za niezgodne z 
prawem. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Projekcie.  
Dane zbierane w powyższym celu będą przetwarzane przez okres 3 lat, liczonych od dnia zakończenia 

Projektu.  
W celu realizacji swoich praw oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania 

danych osobowych, należy zwrócić się z zapytaniem do administratora. Osoba chcąca się zwrócić się z zapytaniem 
do administratora lub złożyć oświadczenie dotyczące jej danych osobowych powinna kierować korespondencję 
pod adres Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa z dopiskiem na kopercie 
„dane osobowe” lub na adres e-mail: fundacja@fundacjabgk.pl, w temat wiadomości wpisując „dane osobowe”. 

Data                Imię i nazwisko                                     Pana/Pani                      Podpis 

 

Załącznik nr 2 

 

Nazwa organizacji: ……………….. 

Numer wniosku: ……………………. 

Miejscowość: ……………………….. 

Data: ……………………………………. 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej uczestniczącej w  programie 

„Były sobie pieniądze…” i oświadczenie o udzieleniu licencji – DLA DZIECKA. 

 

Niniejsza zgoda odbierana jest w związku z uczestnictwem mojego dziecka w programie „Były sobie 

pieniądze…” (dalej, jako: „Projekt”). 

Ja niżej podpisana/y, ……. (imię i nazwisko opiekuna prawnego) w związku z uczestnictwem w Projekcie mojego 
dziecka ……... (imię i nazwisko dziecka), na podstawie art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych niniejszym oświadczam, iż: 
□ jestem opiekunem prawnym i osoby małoletniej (dalej, jako: „Dziecko”) i wyrażam zgodę na nieodpłatne, 
bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego z 
siedzibą w Warszawie wizerunku Dziecka, uwiecznionego na wykonanych zdjęciach, filmach oraz nagraniach, 
wykonanych w czasie realizacji Projektu. 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Projektu 
mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Fundacji BGK (www.fundacjabgk.pl), wykorzystane w 
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materiałach informacyjnych i promocyjnych Fundacji BGK (publikacje, Internet, w tym media społecznościowe) i 
Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. 
□ wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację danych osobowych Dziecka, w postaci wizerunku, 
utrwalonego na zdjęciach, filmach oraz nagraniach w celu promowania Projektu i działalności Fundacji, która jest 
administratorem danych osobowych Dziecka, o czym w sposób zrozumiały poinformowałam Dziecko. Podstawą 
przetwarzania danych osobowych Dziecka jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, 
czyli moja dobrowolna zgoda, której niewyrażenie spowoduje niemożność przetwarzania przez Fundację danych 
osobowych Dziecka, w postaci wizerunku w wymienionym powyżej celu. 

Dane będą przetwarzane w celu promowania działalności Fundacji, w tym w celu informowania o 
zrealizowanym z moim oraz Dziecka udziałem Projekcie, poprzez publikację materiałów zdjęciowych i 
nagraniowych na stronie internetowej Fundacji BGK (www.fundacjabgk.pl), w materiałach informacyjnych i 
promocyjnych Fundacji BGK (publikacje, Internet, w tym media społecznościowe) i Banku Gospodarstwa 
Krajowego z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa.  

Przyjmuję do wiadomości, iż zarówno mnie jak i Dziecku, przysługuje prawo dostępu do treści tychże 
danych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie 
przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody, przysługuje mi prawo do wycofania udzielonych 
przeze mnie zgód, co nie będzie mieć jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej 
wycofaniem, a także prawo do przenoszenia danych. 

W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora, 
przysługuje mi prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Dane w postaci wizerunku będą 
przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub realizacji jej celu. Dane zbierane w niniejszym oświadczeniu będą 
przetwarzane przez okres trwania udzielonej zgody, a następnie przez 6 lat, liczonych od dnia wycofania zgody na 
wykorzystanie wizerunku lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby obrony roszczeń, 
co jest prawnie uzasadnionym interesem Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych). 

Dane w postaci wizerunku mogą być udostępniane lub powierzane podmiotom świadczącym usługi 
hostingowe, a także właścicielom portali Facebook (w związku z umieszczeniem zdjęć na tym portalu). W celu 
realizacji swoich praw oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych 
osobowych, należy zwrócić się z zapytaniem do Fundacji. 

Osoba chcąca się zwrócić się z zapytaniem do Fundacji lub złożyć oświadczenie dotyczące jej danych 
osobowych powinna kierować korespondencję pod adres Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego Al. Jerozolimskie 
7 00-955 Warszawa z dopiskiem na kopercie „dane osobowe” lub na adres e-mail: fundacja@fundacjabgk.pl, w 
temat wiadomości wpisując „dane osobowe”. 

Niniejsza licencja udzielana jest w związku z Pani/a uczestnictwem w Projekcie „Były sobie pieniądze…” 
(dalej, jako: „Projekt”). 

W przypadku, gdy w wyniku realizacji działań edukacyjnych w ramach programu dojdzie do powstania 
utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. 
Dz. U. 2019, Poz. 1231), udzielam Fundacji BGK im. im. J. K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy 
Al. Jerozolimskich 7 (dalej, jako: „Fundacja”) nieodpłatnej, pełnej niewyłącznej licencji do utworu na czas 
nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. na następujących polach eksploatacji:  

1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym 
zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w 
szczególności przy wykorzystaniu w sieci Internet lub baz danych); 

2. w zakresie obrotu oryginałem utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż określony w pkt 2) – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności na wykorzystanie utworu w ramach promowania 
działalności Fundacji i realizowanego Projektu, z prawem do korzystania i rozporządzania 
opracowaniami utworu w zakresie i na polach eksploatacji, o których mowa powyżej.  

                                       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Niniejsza zgoda odbierana jest w związku z uczestnictwem w programie „Były sobie pieniądze…” (dalej 
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jako: „Projekt”). Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu oraz wizerunku, będą przetwarzane w celu 
sprawdzenia przez Fundację BGK przebiegu Projektu. 

Ja, niżej podpisana …… (adres e-mail: ...) w związku z uczestnictwem w Projekcie mojego dziecka …. (imię 
i nazwisko dziecka), niniejszym:  
□ oświadczam, że zostałam poinformowana o przetwarzaniu przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego z 
siedzibą w Warszawie (powyżej i dalej jako: „Fundacja”) moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, 
adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz wizerunku, utrwalonego na zdjęciach, a także danych osobowych 
Dziecka, w postaci wizerunku, utrwalonego na zdjęciach, w celu weryfikacji przebiegu Projektu oraz 
potwierdzenia jego realizacji, a także poinformowałam o tym przetwarzaniu w sposób zrozumiały Dziecko. 

Fundacja jest administratorem powyższych danych osobowych. Podstawą przetwarzania Pani danych 
osobowych oraz danych osobowych Dziecka jest art. 6 ust. 1 lit. f) 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), czyli prawnie uzasadniony interes administratora. Prawnie 
uzasadnionym interesem w tym wypadku jest weryfikacja przebiegu Projektu i potwierdzenie jego realizacji. 

W związku z przetwarzaniem zarówno Pani/Pana, jak i Dziecku, przysługuje prawo dostępu do danych 
osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Przysługuje Pani/Panu oraz Dziecku także uprawnienie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, w przypadku uznania przetwarzania przez Fundację danych osobowych za niezgodne z 
prawem. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Projekcie.  
Dane zbierane w powyższym celu będą przetwarzane przez okres 3 lat, liczonych od dnia zakończenia 

Projektu.  
W celu realizacji swoich praw oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania 

danych osobowych, należy zwrócić się z zapytaniem do administratora. Osoba chcąca się zwrócić się z zapytaniem 
do administratora lub złożyć oświadczenie dotyczące jej danych osobowych powinna kierować korespondencję 
pod adres Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa z dopiskiem na kopercie 
„dane osobowe” lub na adres e-mail: fundacja@fundacjabgk.pl, w temat wiadomości wpisując „dane osobowe”. 

Data                Imię i nazwisko Pana/Pani                      Podpis 

 
 




