
Zatwierdzam

KONKURS
„Bezpieczeństwo pod kontrolą” 

Regulamin konkursu 

§ 1
Temat i cel konkursu

1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Bezpieczeństwo pod kontrolą”
2.  Cele Konkursu:

- upowszechnianie zasad bezpiecznej pracy i życia w gospodarstwie rolnym;
-  promowanie  akcji  Kasy:  „Rola rolnika  by upadku unikał”,  „Nie  daj  się  wkręcić”,  
„Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz” oraz „Rolniku! Nie daj się kleszczom”;
- weryfikacja zagrożeń w gospodarstwach rolnych przez samych rolników

§ 2
Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
– Oddział Regionalny w Częstochowie ul. Korczaka 5.

§ 3
Zasady Konkursu

1. Informacje  o  konkursie  dostępne  są  w  siedzibie  OR  KRUS  w  Częstochowie  
oraz w podległych Placówkach Terenowych.

2. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie - rolnicy oraz domownicy żyjący  
w gospodarstwie rolnym z terenu działania OR KRUS w Częstochowie.

3. Konkurs trwa od 01.08.2020 r. do 30.09.2020 r. 
4. Zadaniem  konkursowym  jest  rozpoznanie  zagrożeń  w  swoim  gospodarstwie  

i  wypełnienie odpowiedniej  listy kontrolnej.  W zależności  od prowadzonego profilu
gospodarstwa  rolnego  należy  wybrać  jedną  z  3  list  kontrolnych.  Dostępne  listy
kontrolne: „Rola rolnika by upadku unikał”, „Nie ryzykujesz gdy znasz i szanujesz”,
„Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz”.

5. Wypełnioną  listę  wraz  z  formularzem  zgłoszeniowym  i  zgodą  na  wykorzystanie
wizerunku  należy  dostarczyć  do  siedziby  OR  KRUS  w  Częstochowie  lub  PT
Terenowych  osobiście,  listownie  lub  e-mailem.  W  przypadku  dostarczenia  listy  
e-mailem  należy  przesłać  podpisany  skan  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych.

6. Pierwsze 20 kompletnych zgłoszeń zostanie nagrodzonych zestawem do usuwania
kleszczy (1 rolnik = 1 zgłoszenie).

7. Komisja  konkursowa  składająca  się  z  przedstawicieli  organizatorów  powołana
zgodnie z zał. Nr 1 do Komunikatu nr 10 z dn. 16.06.2020 r. Dyrektora OR KRUS 
w Częstochowie w sprawie powołania Komisji Konkursowych Oddziału Regionalnego



KRUS w Częstochowie do realizacji działań prewencyjnych w I etapie wyłoni max. 10
osób,  które  zostaną  poproszone  o  wysłanie  3  dowolnych  zdjęć  ukazujących
bezpieczne  rozwiązania  w  gospodarstwie  zawarte  w  liście  kontrolnej.  Na  tej
podstawie w II etapie Komisja wyłoni 3 zwycięzców.

8. Postanowienia i werdykty Komisji są ostateczne.
9. Ogłoszenie  wyników  nastąpi  po  dniu  15  października  2020  r.,  a  laureaci  

o zwycięstwie i sposobie odbioru nagród zostaną powiadomieni telefonicznie.

§ 4
Nagrody

1. Nagrody w Konkursie:
I miejsce: Taczka 
II miejsce: Płyta przepędowa zwierząt  lub zestaw ochronny do pracy z środkami 
ochrony roślin  (kombinezon wielorazowy, maseczka, przyłbica, gogle) 
III miejsce: Podręczny zestaw kluczy, kamizelka odblaskowa i kask

§ 5
Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady 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:
2.1. Administratorem  danych  osobowych  uczestnika  konkursu  jest  Kasa

Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  z  siedzibą  w  Warszawie  
przy al. Niepodległości  190, kod pocztowy 00-608, którą zgodnie z art. 59  
ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
kieruje Prezes Kasy.

2.2. Kontakt  z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (e-mail) – iod@krus.gov.pl.

2.3. Dane  osobowe  uczestnika  konkursu  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji
zadań wynikających z art. 63 Ustawy o Ubezpieczeniu Społecznym Rolników,
tj.  prowadzenia  działalności  na  rzecz  zapobiegania  wypadkom  przy  pracy
rolniczej  i  rolniczym chorobom zawodowym, np.  organizowania  konkursów,
szkoleń, pokazów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a 
i lit. h ww. rozporządzenia.

2.4. Odbiorcą danych osobowych uczestnika konkursu będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
w tym podmioty świadczące usługi na rzecz KRUS.

2.5. Dane  osobowe  uczestnika  konkursu  będą  przechowywane  przez  okres
realizacji  zadań  związanych  z  prowadzeniem  przez  Kasę  działalności
prewencyjnej na rzecz zmniejszania liczby wypadków i chorób zawodowych
rolników.
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2.6. Uczestnik  konkursu  posiada  prawo  dostępu  do  treści  danych  osobowych  
oraz  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,
prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  
do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  
z  prawem przetwarzania,  którego dokonano  na podstawie  zgody przed jej
cofnięciem.

2.7. Uczestnik  konkursu  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
zajmującego  się  ochroną  danych  osobowych,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

2.8. Podanie  przez  uczestnika  konkursu  jest  dobrowolne  i  pomocne  
do prowadzenia działalności prewencyjnej.

2.9. Dane  osobowe  uczestnika  konkursu  będą  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany, a także przetwarzane w celach statystycznych.

3. Organizator nie zwraca dostarczonych list kontrolnych. Z chwilą zgłoszenia danej listy
do  konkursu,  na  Organizatora,  tj.  Kasę  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego,
przechodzą nieodpłatnie własność pracy oraz przysługujące uczestnikowi autorskie
prawa  majątkowe  do  tej  pracy,  nieograniczone  czasowo  
i terytorialnie, na następujących polach eksploatacji: prawo do korzystania z pracy  
na  własny  użytek,  udostępnienia  osobom  trzecim,  utrwalania,  trwałego  
lub czasowego zwielokrotnienia, wprowadzenia do pamięci komputera, publikowania. 

4. Do  konkursu  nie  będą  dopuszczone  prace,  które  zawierają  treści  niezgodne  
z prawem lub mogą prowadzić do naruszenia praw innych osób.

5. Warunkiem  niezbędnym  do  wzięcia  udziału  w  konkursie  jest  podpisanie  
przez  uczestnika  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  i  wykorzystanie
wizerunku.

6. Regulamin  konkursu  dostępny  w  siedzibie  Oddziału  Regionalnego  KRUS  
w Częstochowie, ul. Korczaka 5 oraz podległych Placówkach Terenowych 

Częstochowa, 17.07.2020 r.

Sporządził: Młodszy Specjalista Roksana Kmiecik


