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Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu European Language Label 2023 

 
 

§1 

Konkurs ELL i jego cele 

1. European Language Label jest Europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania  
i uczenia się języków obcych (ELL) przyznawanym w drodze konkursu ustanowionego przez Komisję 
Europejską w 1998 r. 

2. Ogólnopolski Konkurs European Language Label 2023 (zwany dalej: „Konkurs ELL”) przeprowadzany 
jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez 
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142a, wpisaną do 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777- zwaną dalej 
Organizatorem lub FRSE. 

3. Nagroda przyznawana jest za projekt językowy realizowany w instytucji edukacyjnej pod opieką 
koordynatora. 

4. Cele Konkursu ELL: 

 rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się 
języków obcych; 

 motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich 
nauce; rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych; 

 uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia 
dialogu interkulturowego; 

 promowanie wielo- i różnojęzyczności. 

§2 

Uczestnicy Konkursu ELL 

Podmioty, które mogą zgłaszać Projekty do Konkursu ELL to przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, 

instytucje oświatowe, placówki działające w obszarze edukacji pozaformalnej oraz inne placówki 

zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych lub je wspierające, czyli podmioty, 

które spełniają takie same kryteria, co podmioty uprawnione do udziału w programie Erasmus+. 

§3 

Wymagania konkursowe 

1. Zgłoszone do Konkursu ELL Projekty muszą realizować przynajmniej jeden ze wskazanych poniżej 
priorytetów: 

1) Priorytety określone przez Komisję Europejską: 

a) Wspieranie nowo przybyłych migrantów oraz przesiedlonych dzieci i młodzieży w zakresie 

potrzeb związanych z nauką języka. 

b) Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie włączania i dialogu międzykulturowego, w 

szczególności w odniesieniu do zwiększonej różnorodności językowej w klasie. 



 

 

 

c) Wsparcie dla projektów dotyczących języków regionalnych i języków mniejszości jako środków 

promowania równości, spójności społecznej i aktywnej postawy obywatelskiej. 

d) Nauka języków jako sposób wspierania rozwoju osobistego dorosłych osób uczących się. 

 

2) Priorytety krajowe ustalone przez krajowe Jury Konkursu European Language Label 

(dalej: „Jury”): 

 

a) Język i kultura kraju osiedlenia i kraju pochodzenia jako narzędzia w procesach edukacji i 

integracji (osób przybywających i osób przyjmujących/osób z doświadczeniem migracji i 

uchodźctwa). 

b) Język i przedsiębiorczość. 
c) Język jako narzędzie mediacji między ludźmi i kulturami. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące priorytetów na rok 2023, o których mowa w ust.1,  dostępne są 
na stronie internetowej Konkursu ELL: https://www.ell.org.pl. 

3. Projekty powinny dotyczyć języków krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+ (27 
krajów członkowskich Unii Europejskiej, inne kraje nienależące do UE: Islandia, Liechtenstein, 
Norwegia, Turcja, Republika Macedonii Północnej, Konfederacja Szwajcarska i Wielka Brytania). 

4. Projekty powinny cechować się innowacyjnością i kreatywnością w podejściu do nauki języków 
obcych oraz stanowić źródło inspiracji dla innych. Każdy z Projektów powinien znacząco ułatwiać 
uczenie się lub nauczanie języków obcych poszczególnym grupom odbiorców. 

5. Metody i materiały edukacyjne stosowane w trakcie realizacji Projektu powinny motywować do 
uczenia się języków obcych. 

6. Projekty powinny wnosić tzw. wartość dodaną do dotychczasowych praktyk nauczania i uczenia się 
języków obcych stosowanych w danym środowisku. 

7. Działania podejmowane w ramach Projektów powinny mieć wymiar europejski i promować językową 
różnorodność UE. 

8. Projekt nie może być częścią dotychczasowych działań instytucji zgłaszającej dany Projekt.  

9. Czas realizacji Projektu powinien umożliwiać wykazanie jego rezultatów. Do  Konkursu ELL mogą być 
zgłoszone jedynie Projekty, które mają już wypracowane rezultaty. Za wypracowane rezultaty uważa 
się takie efekty realizacji Projektu, które mogą podlegać ocenie Jury. 

 

§4 

Zasady Konkursu ELL  

1. Projekty mogą być zgłaszane do jednej ze wskazanych poniżej kategorii Konkursu ELL: 
1) projekty dofinansowane w programie Erasmus+,  
2) projekty realizowane w innych programach niż Erasmus+. 

2. Zgłoszenia Projektów należy dokonać od 15 marca 2023 r. do 15 czerwca 2023 r., godz. 23:59. 

3. Uczestnicy zgłaszają udział w Konkursie ELL w sposób właściwy dla danej kategorii Konkursu ELL: 

1) projekty dofinansowane w programie Erasmus+: 

https://www.ell.org.pl/


 

 

 

a) zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie odpowiednich pól w Raporcie końcowym z 
projektu Erasmus+  

b) ocenie Jury ELL będą podlegały Projekty kończące się między 1 stycznia 2022 roku a 31 grudnia 
2022 roku 

  
2) projekty realizowane w innych programach niż Erasmus+: 

a) zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie w systemie FORMS dokumentacji konkursowej, 
b) ocenie Jury będą podlegały Projekty zakończone w latach 2021, 2022 lub 2023, lub takie, które 

jeszcze się nie zakończyły, ale wypracowały już rezultaty, które mogą zostać ocenione przez 
Jury Konkursu; 

c) projekty zgłoszone w tej kategorii  mogą być realizowane w innych programach edukacyjnych 

niż Erasmus+ lub realizowane samodzielnie przez instytucje edukacyjne 

 
4. Zgłoszenie powinno być wypełnione w języku polskim, a wszystkie pola formularza muszą być 

wypełnione. 

5. Istnieje możliwość dołączenia do wniosku załączników w formie papierowej lub elektronicznej. W 
przypadku dołączenia załączników w formie papierowej, uczestnik zobowiązany jest wysłać dwa 
egzemplarze tych materiałów (nie są one zwracane) na adres Organizatora: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Al. Jerozolimskie 142a 

02-305 Warszawa 

z dopiskiem: Konkurs ELL 2023. 

6. Załączniki w formie elektronicznej należy dołączyć do wniosku składanego w systemie 

FORMS.W przypadku załączenia zdjęcia jako załącznika, zdjęcia powinny mieć jak najwyższą jakość 

– minimum 3MB (najlepiej jakość do druku, czyli 300 dpi). 

7. Każdy zgłoszony Projekt musi posiadać stronę internetową (może to być także podstrona na stronie 

internetowej instytucji), na której zamieszczane są materiały dotyczące Projektu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania przesłanych materiałów na stronie 
https://www.ell.org.pl, stronie www.frse.org.pl, w kanałach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 
takich jak newslettery, strona na Facebooku, w Instagramie  oraz wykorzystywania ich w materiałach 
promocyjnych Konkursu ELL i publikacjach związanych z Konkursem ELL. 

9. Informacje o Projektach nagrodzonych Certyfikatem European Language Label, które zostały 
zrealizowane w ramach programu Erasmus+, mogą zostać umieszczone na stronie internetowej 
konkursu European Language Label i innych kanałach FRSE, w bazie rezultatów programu Erasmus+ 
(Erasmus+ Dissemination Platform) i oznaczone logotypem ELL, na co uczestnicy Konkursu ELL, 
poprzez wzięcie w nim udziału, wyrażają zgodę. 

§5 

Jury i tryb wyłaniania laureatów 

Jury wyłania 5 Laueratów, zgodnie z trybem ustalonym w Regulaminie funkcjonowania krajowego Jury 

Konkursu European Language Label.  

 

https://www.ell.org.pl/
http://www.frse.org.pl/


 

 

 

§6 

Wyniki Konkursu ELL i nagrody 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu ELL następuje przez umieszczenie listy Laureatów na polskim 

portalu ELL: https://www.ell.org.pl lub www.frse.org.pl oraz wysłanie listu gratulacyjnego do 

Laureatów pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny wskazany w formularzu zgłoszenia. 

2. Każdy z Laureatów Konkursu ELL otrzymuje Certyfikat ELL podpisany przez Komisarza Unii 

Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży oraz polskiego 

Ministra Edukacji i Nauki oraz Statuetkę. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby Laureatów w zależności od liczby i poziomu 
prac konkursowych. 

4. Laureaci mogą otrzymać również nagrodę rzeczową przeznaczoną jest dla instytucji, w której 
Projekt był realizowany. 

5. Nagrody wręczane są podczas spotkania (lub w innej uzgodnionej formie), o którym Laureaci 
powiadamiani są w oddzielnej korespondencji. 

6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

§7 

Laureaci 

Organizator rekomenduje zamieszczenie informacji o przyznanej Statuetce i Certyfikacie ELL wraz  

z informacją o nagrodzonej pracy i jej rezultatach w możliwych kanałach komunikacji w danej 

instytucji (strona internetowa, social media) lub w formie prezentacji dotyczącej nagrodzonego 

Projektu w formie ustnej lub prezentacji multimedialnej w trakcie spotkania w szkole lub innych 

instytucjach edukacyjnych. 

§8 

Wykorzystanie logotypu ELL 

1. Podmiotami uprawnionymi do wykorzystania logotypu ELL w materiałach promocyjnych Projektu są 
wyłącznie Laureaci Konkursu ELL. Logotyp powinien spełniać wszystkie parametry określone  
w Księdze wizualizacji, która przesyłana jest Laureatom po wręczeniu Certyfikatów ELL. 

2. Logotyp ELL powinien być umieszczony obok informacji o nagrodzonym Projekcie lub działaniu. Obok 
logotypu ELL powinien być umieszczony rok, w którym nagroda została przyznana. 

3. Nie zezwala się na udostępnianie logotypu ELL osobom trzecim. 

§9 

Procedura odwoławcza 

1. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. 

2. Od oceny formalnej i merytorycznej odwołanie nie przysługuje. 

3. Uczestnicy nie mają wglądu w dokumentację Konkursu ELL. 

§10 

https://www.ell.org.pl/
http://www.frse.org.pl/


 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych  

1.  Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych uczestników w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegółowe 

informacje zawarte są w Klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2.  Administratorem danych osobowych Laureatów wyłonionych w konkursie jest Komisja Europejska. 

Przetwarzanie danych osobowych laureatów odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w  
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, 
organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Rozporządzenie 2018/1725).  
Zasady przetwarzania danych laureatów są określone w Polityce prywatności Komisji Europejskiej pod 
linkiem:  
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement=pl  

3. Administratorem danych wizerunków osób fizycznych reprezentujących instytucje biorące 

udział w konkursie jest FRSE. Dane te będą przetwarzanie na podstawie rozporządzenia RODO.  

§11 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłaszając Projekt do Konkursu ELL, dokonujący zgłoszenia w imieniu instytucji realizującej Projekt 

oświadcza, że: 

1) zapoznał się z Regulaminem, rozumie go i akceptuje oraz zobowiązuje się do 
przestrzegania postanowień Regulaminu; 

2) uzyskał zgodę każdej z osób występujących w zgłoszonych materiałach Projektu na 
przetwarzanie jej danych osobowych (w tym wizerunku) na potrzeby Konkursu oraz 
zobowiązuje się przedłożyć tę zgodę Organizatorowi na jego żądanie w wypadku gdy 
dany Projekt zostanie nagrodzony bądź wyróżniony (rekomendowany wzór zgody 
stanowi załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do Regulaminu); 

3) posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonych materiałów Projektu 
albo uzyskał zgodę ich autora, któremu te prawa przysługują na przetwarzanie jego 
danych osobowych (w tym wizerunku) na zgłoszenie Projektu do Konkursu ELL oraz 
zobowiązuje się przedłożyć tę zgodę Organizatorowi na jego żądanie w wypadku gdy 
Projekt zostanie nagrodzony bądź wyróżniony. 

 
2. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może go wykluczyć na każdym 

etapie Konkursu ELL. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania 
treści konkursowych. 

4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie Konkursu ELL 
https://www.ell.org.pl 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym do zmiany terminów: rozpoczęcia 
i zakończenia oddawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia Konkursu ELL oraz 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement
https://www.ell.org.pl/


 

 

 

publikacji wyników Konkursu ELL. Informacja o zmianach będzie umieszczona w na stronie 
https://www.ell.org.pl 

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. 

7. Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki: 

 Załącznik nr 1: Klauzula informacyjna do Regulaminu Konkursu European Language Label 

2023; 

 Załącznik nr 2: Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej; 

 Załącznik nr 3: Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ell.org.pl/


 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu European Language Label 2023 

Klauzula informacyjna 

 

Szanowna Pani, Szanowny Panie,  

W związku z otrzymaniem zgłoszenia Pani/Pana instytucji do udziału w konkursie European Language 

Label 2023 (dalej: „Konkurs”) informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów jest Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji  z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A. Przetwarzanie danych 
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych   
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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO). 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e mail iod@frse.org.pl. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu 
oraz rozliczenia kosztów jego organizacji. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 
konkursie. 

5. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda (w zakresie  wykorzystania 
wizerunku),  
art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO wykonanie umowy o udział w Konkursie (w zakresie czynności 
organizacyjnych), art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO obowiązek prawny Organizatora (w zakresie 
przechowywania dokumentacji rachunkowej) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  uzasadniony interes 
prawny Administratora (w zakresie zabezpieczenia ewentualnych roszczeń stron z tytułu 
udziału w Konkursie). 

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 
a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia sprzeciwu, 

7. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 
a) przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora danych osobowych uczestników 

Konkursu zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem i 
promocją Konkursu; 

b) wykorzystanie adresu e-mail i numeru telefonu na potrzeby realizacji Konkursu.  



 

 

 

8. Organizator będzie zbierał od uczestników Konkursu na etapie zgłoszenia do konkursu 
następujące dane: 
a) imię i nazwisko, 
b) nazwa instytucji i jej adres 
c) numer telefonu 
d) adres wizerunek 

 

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych. 

10. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 
(także w mediach) o wynikach Konkursu. 

11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

Dane mogą być udostępniane: 

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 Konkursu, w tym jego promocji.  W tym celu 
organizator Konkursu może ujawnić dane osobowe Laureatów 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. 

12. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów. 

13. Administrator ma uprawnienie do stałego wykorzystywania danych dotyczących Laureatów 
Konkursu w publikacjach podsumowujących i na stronach internetowych Konkursu.  

14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności 
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.  
Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych 

wynikające z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w 

inny sposób przetwarzanych. 
15. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych 

Danych 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. 

16. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być 
kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl   
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Załącznik nr 2 do Konkursu European Language Label 2023 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej 

 

Ja, niżej podpisana/y [imię i nazwisko], 

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

jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym wyrażam zgodę 

na wykorzystanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie przy 

Al. Jerozolimskich 142A (dalej: „Fundacja”) mojego wizerunku (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, 

wypowiedzi, sposobu wyrażania myśli), który zostanie przekazany Fundacji w ramach zgłoszenia do 

Konkursu European Language Label 2023 lub który Fundacja może utrwalić w postaci fotografii oraz 

utworów audio – wizualnych podczas wydarzeń realizowanych z udziałem Fundacji a dotyczących 

działalności statutowej Fundacji.  

Zgody udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, 

obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z moim utrwalonym wizerunkiem oraz 

ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda forma przesyłania obrazu 

i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością prowadzoną przez Fundację, w szczególności w celu 

promowania programów (projektów) prowadzonych przez Fundację bez konieczności ich uprzedniej 

akceptacji.  

Fundacja jest ponadto uprawniona do przekazywania materiałów zawierających mój utrwalony 

wizerunek a także moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji (imię i nazwisko, 

instytucja) podmiotom, z którymi Fundacja współpracuje, w celach promocji, wykorzystania 

i upowszechniania rezultatów prowadzonej przez Fundację działalności. Oświadczam ponadto, 

że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych ani praw.  

 

Udzielając powyżej zgody przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych (w tym wizerunku przetwarzanego na podstawie powyższej 
zgody) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (dalej: „Administrator”).  

2. Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym powyżej  
w zgodzie. 

3. Mój wizerunek będzie przetwarzany przez okres oznaczony powyżej w zgodzie.  

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

5. Administrator przetwarzać będzie mój wizerunek w celu realizacji celu opisanego w zgodzie 
powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), a także nie pozyskuje danych od podmiotów trzecich. 

6. Dane mogą być udostępniane: 



 

 

 

a. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub 
podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom 
świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane  
z realizacją usługi; 

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

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

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

 żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych, 

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

 złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,  

 przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora 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 są przetwarzane sprzecznie 
z prawem. 

8. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych 
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  

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

             

            

  

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

Miejscowość i data  Czytelny podpis udzielającego zgody 
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Załącznik nr 3 do Konkursu European Language Label 2023 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

My niżej podpisani [imię i nazwisko], 

1.  ....................................................................................................................................................... 

2.  ....................................................................................................................................................... 

jako rodzice/opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej niniejszym wyrażam/y zgodę na 

wykorzystywanie wizerunku mojego/naszego dziecka (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, 

sposobu wyrażania myśli) [imię/imiona i nazwisko dziecka]: 

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

przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A (dalej: 

„Fundacja”), który zostanie przekazany Fundacji w ramach zgłoszenia do Konkursu European Language 

Label 2023 lub który Fundacja może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audiowizualnych 

podczas wydarzeń realizowanych z udziałem Fundacji, a dotyczących działalności statutowej Fundacji.   

Zgody udzielamy nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych. Zgoda obejmuje 

utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z utrwalonym wizerunkiem ww. dziecka 

oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda forma przesyłania obrazu  

i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością prowadzoną przez Fundację, w szczególności w celu 

promowania programów (projektów) prowadzonych przez Fundację bez konieczności ich uprzedniej 

akceptacji.  

Fundacja jest ponadto uprawniona do przekazywania materiałów zawierających utrwalony wizerunek 

mojego dziecka a także jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji (imię  

i nazwisko) podmiotom, z którymi Fundacja współpracuje, w celach promocji, wykorzystania  

i upowszechniania rezultatów prowadzonej przez Fundację działalności. Oświadczam ponadto, że 

wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza jego  dóbr osobistych 

ani praw.  

 

Udzielając powyżej zgody przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych (w tym wizerunku przetwarzanego na podstawie powyższej 
zgody) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (dalej: „Administrator”).  

2. Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym powyżej  
w zgodzie. 

3. Mój wizerunek będzie przetwarzany przez okres oznaczony powyżej w zgodzie.  

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

5. Administrator przetwarzać będzie mój wizerunek w celu realizacji celu opisanego w zgodzie 
powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), a także nie pozyskuje danych od podmiotów trzecich. 



 

 

 

6. Dane mogą być udostępniane: 

a. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub 
podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom 
świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane  
z realizacją usługi; 

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

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

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

 żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych, 

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

 złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,  

 przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora 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 są przetwarzane sprzecznie 
z prawem. 

8. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych 
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  

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

 

1. ........................................................................................  

2.  ..................................................................................................  

(Czytelne podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych udzielających zgody) 

 

Miejscowość i data          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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