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DLA SPRZEDAWCÓW



REGULAMIN
DLA SPRZEDAWCÓW

Aneks do regulaminu Konkursu
„Plony i bony” edycja VI

W obowiązującym regulaminie wprowadza  
się następujące zmiany:

§1

Art. 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
Harmonogram Konkursu.
Działanie Terminy
Rejestracja sprzedawców na stronie 
plonyibony.anwil.pl wraz z ogłoszeniem 
Regulaminu dla Sprzedawców, obejmuje 
sam czas trwania rejestracji sprzedawców.

1.10.2021 r. od godz. 7:00
– 15.10.2021 r. do godz. 23:59

Ogłoszenie Konkursu wraz z publikacją  
Regulaminu dla rolników tj. czas trwania 
Konkursu.

1.10.2021 r. od godz. 7:00 
do 31.01.2022 r. do godz. 23:59

Weryfikacja rankingu sprzedawców 
wraz z rejestracją, obejmuje okres  
reklamacyjny.

1.10.2021 r. od godz. 7:00
– do 11.02.2022 r. do godz. 

23:59
Ogłoszenie rankingu sprzedawców            
na plonyibony.anwil.pl 9.02.2022 r. do godz. 23:59

Kontakt ze sprzedawcami i wysyłka 
nagród. 11.02.2022 r. – 28.02.2022 r.

§2

Do art. 4 zostaje dodany pkt. 4 i otrzymuje brzmienie:
Uczestnik ma czas na aktywowanie karty przez stronę internetową 
plonyibony.anwil.pl do dnia 28.02.2022 r.



Regulamin Konkursu pod nazwą „Plony i bony   
– Konkurs dla Sprzedawców”

Dalej „Regulamin”

Artykuł I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Konkursu.
Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Plony i bony” (dalej: „Konkurs”).
2. Organizator Konkursu.
Organizatorem Konkursu jest Centrum Edukacji sp. z o.o.z siedzibą 
w Płocku, aleja Floriana Kobylińskiego 25, 09-400 Płock, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia  
w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego, pod nr KRS 0000099350, o kapitale zakładowym  
1 172 800,00 zł, NIP 774-25-02-290, (dalej: ‚‚Organizator”).
3. Sponsor nagród w Konkursie.
Sponsorem Konkursu jest ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, 
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, wpisana do rejestru  przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego, 
pod numerem KRS: 0000015684,NIP:PL8880004938, BDO: 000019504, 
kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 134 924 830 PLN (dalej: „Sponsor”).
4. RODO.
Rozporządzenie 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) - zwane dalej: RODO.
5. Aplikacja konkursowa.
Konkurs prowadzony jest poprzez aplikację konkursową funkcjonującą 
w ramach strony internetowej plonyibony.anwil.pl (dalej: „Aplikacja”).



6. Harmonogram:
Działanie Terminy
Rejestracja sprzedawców na stronie 
plonyibony.anwil.pl wraz z ogłoszeniem 
Regulaminu dla Sprzedawców, obejmuje 
sam czas trwania rejestracji sprzedawców.

01.10.2021 od godz. 7:00
– 15.10.2021do godz. 23:59

Ogłoszenie Konkursu wraz z publikacją  
Regulaminu dla rolników tj. czas trwania 
Konkursu.

01.10.2021 od godz. 7:00 
do 30.11.2021 do godz. 23:59

Weryfikacja rankingu sprzedawców 
wraz z rejestracją, obejmuje okres  
reklamacyjny.

01.10.2021 od godz. 7:00
– do 07.12.2021 do godz. 23:59

Ogłoszenie rankingu sprzedawców            
na plonyibony.anwil.pl 08.12.2021 do godz. 23:59

Kontakt ze sprzedawcami i wysyłka 
nagród. 08.12.2021 – 31.12.2021

7. Przystąpienie do Konkursu.
Do Konkursu mogą przystąpić dystrybutorzy prowadzący czynną 
sprzedaż produktów ANWIL S.A.: saletry amonowej i/lub CANWIL 
z magnezem i/lub CANWIL S w ramach podpisanych kontraktów  
z producentem tych nawozów, w tym także punkty i podpunkty tych 
dystrybutorów.
a) W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie sprzedawcy sprzedający 
produkty ANWIL S.A., tj: saletrę amonową i/lub CANWIL z magnezem 
i/lub CANWIL S (dalej „Uczestnicy Konkursu”).
b) Z Konkursu wykluczeni są sprzedawcy niezwiązani ze sprzedażą 
nawozów w punktach i podpunktach sprzedaży sieci, a także osoby 
prawne. Zgłoszenia osób    prawnych będą odrzucane.
c) Przez przystąpienie do Konkursu rozumie się  rejestrację sprzedawcy  
w Aplikacji poprzez stronę  internetową plonyibony.anwil.pl oraz 
wyrażenie  zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb  
realizacji Konkursu. Sprzedawca może zarejestrować się w terminie  
wskazanym w punkcie 6 powyżej, dzięki czemu jego imię i nazwisko oraz  
jednostka pracy będą wyświetlane na liście rozwijanej w Aplikacji.  
Po tym czasie nie ma możliwości dodatkowej rejestracji.
d) Każdy sprzedawca musi otrzymać co najmniej 10 (słownie: dziesięć) 
zgłoszeń od kupujących produkty ANWIL S.A. w Aplikacji na stronie 



plonyibony.anwil.pl, aby wygrać nagrodę w Konkursie,  z zastrzeżeniem 
Art. IV ust. 1 Regulaminu.
8. Konkurs a ustawa o grach hazardowych.
Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy  
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 2094 ze zm.).

Artykuł II. 
RODZAJE NAGRÓD W KONKURSIE

1. Nagrody w Konkursie: (łącznie dalej określane jako: „Nagrody”):
Nagrodami w Konkursie są karty zakupowe na stacje ORLEN dla  
100 najefektywniejszych w rozumieniu Art. IV  ust. 1  Uczestników 
Konkursu („Laureatów”), o łącznej wartości 37 900 zł (słownie:  
trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset złotych) brutto oraz nagrody 
rzeczowe o wartości do 100 zł brutto (każda).
2. W razie otrzymania ww. nagród rzeczowych Laureatowi  
tej nagrody przyznana zostanie - w celu wypełnienia obowiązku  
podatkowego spoczywającego na Uczestniku - dodatkowa  
nagroda pieniężna zapewniająca Sponsorowi możliwość uregulowania 
za Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego należnego  
z tytułu wygranych w Konkursie, zgodnie z treścią art. 30 ust. 
1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym  
od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 
ze zm.) ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze 
zm.). Potwierdza się, iż dodatkowa nagroda pieniężna, o której  
mowa w zdaniu poprzednim, nie zostanie wypłacona bezpośrednio  
na rzecz Laureata, zaś zostanie pobrana i odprowadzona za Laureata 
przez Sponsora na rachunek bankowy właściwego  Urzędu Skarbowego. 
Przystępując do Kokursu, Uczestnik Konkursu, który zostanie  wyłoniony 
jako Laureat nagrody głównej, wyraża zgodę na rozdysponowanie  
dodatkowej nagrody pieniężnej w sposób wskazany powyżej  
(tj. w celu realizacji zobowiązań podatkowych).
3. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie  
potwierdza się, że przewidziane w Konkursie nagrody nie podlegają 
wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na gotówkę, 



ani na jakiekolwiek inne świadczenia.
4. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Sponsora  
Konkursu na wygrane wynosi maksymalnie 37 900 zł (słownie:  
trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset zł) brutto plus koszty podatkowe. 
Liczba nagród jest ograniczona i wynosi  maksymalnie 100 (słownie: 
sto) sztuk kart o wartości:
a)
  
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

5. W przypadku takiej samej liczby wskazań przez  kupujących, wyżej 
w rankingu będzie sprzedawca, który sprzedał więcej ton produktu 
ANWIL S.A.
6. Oprócz nagród w postaci kart zakupowych każdy ze 100 Uczestników 
otrzyma nagrodę rzeczową o wartości do 100 zł brutto.
7. Nagrody otrzymane w Konkursie zostaną wydane zgodnie  
z obowiązującymiprzepisami prawa.
8. Nagrody niewydane pozostaną do dyspozycji Sponsora.

Artykuł III. 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW I LAUREATÓW

1. Administratorem danych osobowych Uczestników (w tym Laureatów)  
jest Sponsor  (dane identyfikacyjne zamieszczone w Art. I ust. 3  
Regulaminu), tj. ANWIL S.A., który przetwarza je w celach marketingowych 
i statystycznych.
2. Dane osobowe podane przez Uczestników (w tym Laureatów)  
przetwarzane   są przez Organizatora w celu  organizacji i przeprowadzenia  

2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset) zł brutto za zajęcie  
I miejsca;
2 000 (słownie: dwa tysiące) zł brutto za zajęcie II miejsca;
1500 (słownie: tysiąc pięćset) zł brutto za zajęcie III miejsca;
1000 (słownie: tysiąc) zł brutto za zajęcie IV miejsca;
900 (słownie: dziewięćset) zł brutto za zajęcie V miejsca;
800 (słownie: osiemset) zł brutto za zajęcie VI miejsca;
700 (słownie: siedemset) zł brutto za zajęcie VII miejsca;
600 (słownie: sześćset) zł brutto za zajęcie VIII miejsca;
500 (słownie: pięćset) zł brutto za zajęcie IX miejsca;
400 (słownie: czterysta) zł brutto za zajęcie X miejsca;
300 (słownie: trzysta) zł brutto za zajęcie każdego kolejnego 
miejsca dla 90 Uczestników.



Konkursu, w tym w celu wysyłki nagrody oraz rozpatrywania reklamacji,  
zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami obowiązującego 
prawa w szczególności 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 prawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -  zwane  
dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych  
osobowych (tj. Dz. U.2019 r., poz. 1781).
3. Na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu przetwarzane  
są wyłącznie dane osobowe podane przez Uczestników podczas 
rejestracji do Konkursu  - tj. imię i nazwisko, punkt sprzedaży,  
e-mail, numer telefonu, adres prywatny do wysyłki nagrody.

Artykuł IV. 
ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Nagrodzonych zostanie maksymalnie 100 najlepszych sprzedawców, 
którzy otrzymali najwięcej zgłoszeń własnej osoby w Konkursie  
dla rolników pod nazwą „Plony i bony”. Uczestnicy Konkursu 
„Plony i bony” mogą podać imię i nazwisko sprzedawcy, który  
realizował ich transakcję sprzedaży nawozów.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu, dokonane zostanie na stronie 
internetowej plonyibony.anwil.pl. Do dnia 08.12.2021r. opublikowana 
zostanie na stronie plonyibony.anwil.pl informacja dotycząca wyłonienia 
Laureatów Konkursu.
3. Niezależnie od przekazania informacji o Laureatach Konkursu 
w sposób wskazany w niniejszym ustępie, Laureaci  zostaną 
poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej 
o fakcie zdobycia nagrody, nie później niż w terminie 14 dni od opublikowania 
wyników Konkursu. 



Artykuł V. 
INFORMACJE DODATKOWE

Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani 
innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków.

Artykuł VI. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną przekazywane w ramach 
niniejszego Konkursu (z zastrzeżeniem przewidzianych w tym celu 
postanowień  Art. II ust. 1 Regulaminu) zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).

Artykuł VII. 
MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD

Przyznane nagrody wysyłane zostaną przesyłką pocztową  
za potwierdzeniem odbioru, w terminie 21 dni roboczych od daty  
wyłonienia Laureatów Konkursu.

Artykuł VIII.
SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu mogą być zgłaszane 
Organizatorowi na piśmie lub wysłane drogą elektroniczną na adres: 
plonyibony@anwil.pl 
2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie 
osoby składającej reklamację i udzielenie jej odpowiedzi  
na reklamację: imię i nazwisko, adres do korespondencji/adres 
e-mail (zależnie od sposobu preferowanej odpowiedzi 
na reklamację) oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.  
O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba ją składająca zostanie  
poinformowana pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni 



od dnia jej złożenia. 
3. Reklamacje mogą być zgłaszane począwszy od 1 października  
2021 r. i nie później niż do 7 dni od ogłoszenia wyników na stronie 
internetowej plonyibony.anwil.pl drogą elektroniczną. Prawo  
do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
4. W przypadku złożenia reklamacji, dane osobowe osób składających 
reklamacje są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu jej 
rozpatrzenia. Osoby składające reklamację mają prawo dostępu do 
treści swoich danych osobowych. Osobie podającej dane osobowe 
przysługuje prawo poprawiania i usunięcia danych.

Artykuł IX. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie  
znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny m.in. na stronie internetowej  
plonyibony.anwil.pl. Na prośbę Uczestnika skierowaną  
na adres Organizatora wskazany w Art. I ust. 2 Regulaminu, 
Organizator udostępnia Uczestnikowi treść Regulaminu w sposób, który 
umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu, w 
szczególności w formie elektronicznej na wskazany przez Uczestnika 
adres e-mail.
3. Uczestnicy nie mogą dostarczać w Aplikacji lub pisemnie w inny 
sposób treści o charakterze niezgodnym z prawem lub niezgodnymi  
w ocenie Organizatora lub Sponsora z obyczajami lub zmierzających 
do naruszenia lub obejścia warunków Regulaminu. Organizator  
uprawniony jest do bezzwłocznego usunięcia takich treści 
oraz bezwarunkowego  i nieodwołalnego wykluczenia  takiego 
Uczestnika z Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian 
w Regulaminie Konkursu, o ile  nie wpłynie to na pogorszenie  
warunków uczestnictwa w Konkursie, jak również z zastrzeżeniem, że 
żadna taka zmiana nie wpłynie na prawa nabyte przez Uczestników, 
w następujących przypadkach: 
• zmiany przepisów prawa lub ich wykładni przez władze publiczne, 
mającą bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; 



• nałożenia przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, 
mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;  
• przeciwdziałania nadużyciom;
• sprostowania Regulaminu w celu usunięcia nieścisłości, oczywistych 
błędów i omyłek pisarskich;  
• poprawienia ochrony prywatności Uczestników Konkursu. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu  
bez wyboru Laureatów Konkursu.
6. Administratorem strony plonyibony.anwil.pl jest Organizator  
Konkursu. Kontakt  z administratorem możliwy jest  za pośrednictwem 
poczty elektronicznej plonyibony@anwil.pl.
7. Organizator wskazuje ponadto, iż każde korzystanie przez 
Uczestnika Konkursu  z usług świadczonych drogą elektroniczną, 
w szczególności za pośrednictwem Internetu, może być związane 
ze szczególnymi zagrożeniami, takimi jak:
a) otrzymywanie od podmiotów trzecich niezamówionej informacji 
handlowej (przy czym celem uniknięcia wątpliwości potwierdza 
się, iż zarówno Organizator jak i Sponsor nie będą przekazywać  
podmiotom trzecim danych osobowych Uczestników, za  wyjątkiem 
sytuacji wskazanych wprost w Regulaminie Konkursu lub w Zgłoszeniu 
do udziału w Konkursie Uczestnika Konkursu);
b) oprogramowania o charakterze złośliwym, instalowane w urządzeniu 
końcowym (tzn. urządzeniu, z którego wysyłany jest formularz  
zgłoszeniowy) Uczestnika bez jego woli i najczęściejwiedzy, typu  
wirusy komputerowe.
c) spyware czy robaki internetowe, jak również inne niechciane  
oprogramowania wykonujące czynności niezamierzone przez  Uczestnika 
Konkursu (np. trojany, keyloggery);
d) możliwość bycia narażonym na inne działania ukierunkowane  
na dostęp przez osoby trzecie do informacji, których ujawnienie  
nie jest przez Uczestników pożądane, w tym za posłużeniem 
się crackingiem, phishingiem, sniffingiem, kryptoanalizą i innymi.



Klauzula RODO 
w stosunku do Uczestników Konkursu ,,Plony i bony”.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu  
(w tym Laureatów) jest Sponsor ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku,  
ul. Toruńska 222, 87–805 Włocławek, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000015684,  
NIP: PL8880004938, BDO: 000019504, kapitał zakładowy/kapitał  
wpłacony: 134.924.830 PLN.
2. Sponsor na podstawie zawartej z Organizatorem pisemnej 
umowy, powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi, 
tj.  Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, aleja Floriana 
Kobylińskiego 25,09-400 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099350, o kapitale zakładowym 
1 172 800,00 zł, NIP 774-25-02-290, (dalej: Organizator”), który 
przetwarza je  i wykorzystuje wyłącznie w związku z organizacją  
i przeprowadzeniem Konkursu. 
3. Dane osobowe podane przez Uczestników (w tym Laureatów)  
przetwarzane są przez Organizatora i Sponsora w celu organizacji  
i przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wysyłki nagrody oraz 
rozpatrywania reklamacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, tj. RODO oraz 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
2019 poz. 1781 tj.).
4. Na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu przetwarzane  
są wyłącznie dane osobowe podane przez Uczestników podczas  
rejestracji do Konkursu. Przetwarzane są następujące dane: imię  
i nazwisko, adres służbowy, kod pocztowy, numer telefonu,  adres email. 
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez  
Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez  
odznaczenia w formularzu rejestracyjnym:
• oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, 
• zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją 
Konkursu, w tym wysyłką nagrody,



• zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sponsora w celach 
statystycznych i marketingowych.
W związku z przeprowadzeniem Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę  
na przetwarzanie przez Sponsora danych osobowych w celach 
marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie informacji 
handlowych pochodzących od Sponsora za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst  
jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 344 tj.).
6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz wyrażenie 
zgody na ich przetwarzanie zgodnie z ust. 5 powyżej przez 
Organizatorai Sponsora jest dobrowolne, ale niezbędne jako warunek 
wzięcia udziału w Konkursie.
7. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich  poprawiania, 
a także odwołania zgody  na  ich przetwarzanie lub ograniczenia  
przetwarzania w każdym czasie.  Osoba,  której   dane dotyczą,  
ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych  
z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących 
jej danych osobowych. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 
8. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą udostępniane  
podmiotom trzecim.
9. Dane Uczestników będą przetwarzane od momentu zgłoszenia  
się do Konkursu w celach podanych w ust. 2 i 3 powyżej. Po zakończeniu  
Konkursu, rozpatrzeniu reklamacji i przesłaniu nagród przez Organizatora,  
Sponsor będzie przetwarzał dane wyłącznie w celach marketingowych 
i statystycznych. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania 
zgody na przetwarzanie danych. 
10. Ponadto Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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