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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

konkursu na opracowanie jednolitego 

znaku graficznego (logotypu) dla 

serwisu transakcyjnego do sprzedaży 

biletów autobusowych PKS.PL 
  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
do konkursu na opracowanie jednolitego znaku graficznego (logotypu) dla serwisu transakcyjnego do 

sprzedaży biletów autobusowych PKS.PL 

 

I. Informacje ogólne. 

Organizatorem konkursu jest spółka Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, 

ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085864, której kapitał zakładowy wynosi 13 280 500,00 zł 

(wpłacony w całości), posiadająca nr REGON: 616706 oraz NIP: 6750001219. będąca właścicielem PKS.PL 

i posiadająca prawa do domeny: http://www.pks.pl. 

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, w tym twórców, grafików, 

projektantów, artystów plastyków oraz studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych, i osób 

prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, w szczególności podmiotów, które posiadają 

doświadczenie w opracowywaniu logotypów wraz z Księgą Znaku (dalej: „Uczestnicy”)1. 

II. Uczestnik2. 

1. Podstawowe dane. 

Lp. 
imię i nazwisko/nazwa 

podmiotu 

adres zamieszkania/ 

siedziby 
e-mail nr telefonu 

1.     

     

     

 

 

2. Reprezentant3: ………………………………………………………… 

 

3. KOD4: ………………………………………………………………….. 

 
1  Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminem konkursu na opracowanie jednolitego znaku graficznego (logotypu) dla serwisu 

transakcyjnego do sprzedaży biletów autobusowych PKS.pl. 
2 W przypadku pracy zespołowej konieczne jest wskazanie każdego podmiotu będącego członkiem zespołu (osób fizycznych, osób prawnych 

lub podmiotów nieposiadających osobowości prawnej). 
3 Konieczne w przypadku pracy zespołowej lub gdy uczestnikiem jest osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej. 
4  6 znakowy kod cyfrowo-literowy, wymyślony przez uczestnika Konkursu; kod nie może budzić żadnych skojarzeń z autorem pracy 

konkursowej. Zabrania się znakowania prac imieniem, nazwiskiem, inicjałami lub w jakikolwiek inny sposób umożliwiający identyfikację 

Uczestnika. 
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III. Oświadczenia Uczestnika. 

1. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu na opracowanie jednolitego znaku graficznego 

(logotypu) dla serwisu transakcyjnego do sprzedaży biletów autobusowych PKS.pl i akceptuję jego warunki 

oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

2. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Organizatora, jak również członkiem powołanej przez Zarząd 

Organizatora Komisji Konkursowej, i nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa do 

drugiego stopnia w linii prostej lub bocznej albo powinowactwa w tych samych liniach i stopniu co krewni, 

a także nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia z żadnym pracownikiem Organizatora, jak również 

członkiem powołanej przez Zarząd Organizatora Komisji Konkursowej. 

3. Przesłana praca konkursowa oraz jej dokumentacja (dalej „utwór”) są wynikiem mojej oryginalnej twórczości, 

nie są przedmiotem roszczeń lub praw jakichkolwiek osób trzecich, a w przypadku wystąpienia osób trzecich 

z roszczeniami przeciwko organizatorowi konkursu dotyczącymi utworu, w szczególności wynikającymi 

z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym z nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zobowiązuje się do przystąpienia do postępowania oraz zwolnienia 

organizatora konkursu z odpowiedzialności względem danej osoby trzeciej. 

4. Jestem świadomy, że zgłoszenie się do konkursu poprzez złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody (licencja) na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej do zaprezentowania jej  

w związku z organizacją konkursu (m.in. na stronie internetowej organizatora konkursu). 

5. Oświadczam, że z chwilą przekazania Organizatorowi pracy konkursowej przenoszę nieodpłatnie  

na organizatora konkursu własność nośników, na których została utrwalona. 

6. Oświadczam, że łączna liczba prac konkursowych nadesłanych przeze mnie, w tym występując w ramach 

zespołu, nie przekroczyła 3. 

7. Zapoznałam/zapoznałem się z poniższą Klauzulą informacyjną w sprawie przetwarzania danych osobowych 

uczestników konkursu na stworzenie jednolitego znaku graficznego (logotypu) serwisu transakcyjnego do 

sprzedaży biletów autobusowych PKS.PL i wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

z szczegółowym zakresem, celami i podstawami przetwarzania określonymi w ww. klauzuli informacyjnej. 

   

   

 

 
…………………………………              ……………………………………  

                     (miejscowość, data)               (podpis Uczestnika5)  

    

IV. Pouczenie. 
1. Złożenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu. 
2. Złożenie pracy konkursowej wymaga przestrzegania poniższych zasad: 

1) pracę konkursową należy oznaczyć wyłącznie 6 znakowym kodem cyfrowo-literowym, wymyślonym przez uczestnika Konkursu, który 

należy umieścić na jej odwrocie w prawym górnym rogu. Wersję elektroniczną pracy konkursowej należy oznaczyć tym samym kodem 
z odpowiednim rozszerzeniem. Kod nie może budzić żadnych skojarzeń z autorem pracy konkursowej, 

2) do każdej pracy konkursowej należy dołączyć Formularz zgłoszeniowy umieszczony w zamkniętej kopercie oznaczonej tym samym 

kodem, którym została oznaczona praca konkursowa. W przypadku zgłoszenia dwóch lub trzech prac konkursowych, wymaga się, aby 
każda praca została oznaczona odrębnym kodem oraz aby dołączono do każdej z tych prac odrębne Formularze zgłoszeniowe, 

3) Formularz zgłoszeniowy podpisuje autor pracy konkursowej lub – w przypadku zespołów - każdy z członków zespołu, 

4) praca konkursowa nie może być podpisana ani oznaczona dodatkowo w żaden inny sposób niż podany w niniejszym punkcie, 
5) wszystkie wymienione wyżej elementy pracy konkursowej (w tym praca konkursowa na odpowiednich nośnikach i Formularz 

zgłoszeniowy zamknięty w osobnej kopercie) należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej (w formie wydruku komputerowego) 

wybranym przez uczestnika konkursu sześciocyfrowym kodem (tożsamym z oznaczeniem pracy konkursowej) oraz notą „Konkurs na 
Logo PKS.PL”. 

3. W Konkursie będą rozpatrywane prace, które zostaną złożone w siedzibie Spółki Małopolskie Dworce Autobusowe S.A, ul. Mosiężnicza 3, 

31-547 Kraków, Sekretariat – II piętro, do dnia 09 grudnia 2022 r., do godz. 13.00 (w przypadku przesyłania prac konkursowych kurierem 
lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego decyduje godzina i data wpływu). 

4. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie lub dostarczone po upływie terminu, o którym mowa w pkt 3, 

nie będą brały udziału w Konkursie. 
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez jego rozstrzygnięcia. W takim przypadku Nagroda nie zostanie 

przyznana, a Uczestnikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczeniu wobec Organizatora. 

6. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone tub opóźnione zgłoszenia do Konkursu. 

 
5 W przypadku prac konkursowych składanych przez zespoły - każdy z członków zespołu. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKÓW KONKURSU NA STWORZENIE JEDNOLITEGO ZNAKU GRAFICZNEGO 

(LOGOTYPU) SERWISU TRANSAKCYJNEGO DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOBUSOWYCH 

PKS.PL 

 

I. Administrator Danych Osobowych (ADO) 

Spółka Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków) jest 

Pani/Pana Administratorem danych osobowych. 

Z Administratorem danych można kontaktować się: 

1) pod adresem korespondencyjnym: ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków; 

2) pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@mda.malopolska.pl 

 

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem 

pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: iodo@mda.malopolska.pl, we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

III. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych  

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:  

1) organizacji, przeprowadzenia i zakończenia Konkursu, w tym również opublikowania i upublicznienia 

danych identyfikujących zwycięzcę na stronie internetowej pod adresem: https://mda.malopolska.pl/; 

2) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co jest jego prawnie 

uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

3) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków wynikających 

z przepisów podatkowych oraz rachunkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek powstania potrzeby 

wykazania określonych faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), co jest jego prawnie uzasadnionym 

interesem.  

 

IV. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

a) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, 

w oparciu o stosowną podstawę prawną; 

b) podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, tj. firmy 

prawnicze, firmy informatyczne, firmy świadczące usługi z zakresu obsługi monitoringu.  

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych  

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

VI. Okres przechowywania danych 

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane 

i wynika z następujących kryteriów:  

a) okresu niezbędnego dla obrony naszych interesów jako Administratora (w tym okresu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać w związku z realizacją celów określonych w pkt III; 

b) okresu przewidzianego w obowiązujących przepisach prawa.  

 

VII. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 

1) dostępu- uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane 

o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących 

informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach 

odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach 

ich ustalenia, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania (art. 15 RODO);  

2) do otrzymania kopii danych- uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia 

jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą 

z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO); 

3) do sprostowania- żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub 

mailto:sekretariat@mda.malopolska.pl
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uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 

4) do usunięcia danych- żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy 

prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO); 

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 

gdy: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 

administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, 

żądając ograniczenia ich wykorzystania, 

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której 

dane dotyczą; 

6) do przenoszenia danych- otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym 

się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz 

żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany (art. 20 RODO); 

7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych 

celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. 

Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą 

ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych 

w tych celach (art. 21 RODO). 

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, 

wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie 

chce skorzystać. 

VIII. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celów określonych w pkt III. 

W przypadku odmowy podania danych nie jest możliwe wykonanie celów wskazanych w pkt III.  

 

IX. Informacja o niepodejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany 

Pani/Pana dane nie będą profilowane w żaden sposób. 

 

X. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się 

w następujący sposób: 

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/kontakt 

 

https://www.uodo.gov.pl/pl/kontakt

