
 

 

 

Regulamin 

ogólnopolskiego konkursu literackiego  

„Stulecie polskiego kryminału” 

  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na opowiadanie kryminalne 
lub sensacyjne, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.   

2. Organizatorami konkursu są Biuro Programu „Niepodległa” oraz Komendant Główny Policji, 
zwani dalej łącznie Organizatorem. 

§ 2 

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii polskiej Policji, budowanie pozytywnego 
wizerunku polskiej Policji, poznanie metod pracy policyjnej i podkreślenie wartości, jakie niesie 
ze sobą niepodległość kraju.  

§ 3 

Temat Konkursu 

Tematem Konkursu jest opowiadanie zawierające historię kryminalną lub sensacyjną, w której 
istotną rolę będzie odgrywać praca policji. Historia przedstawiona w opowiadaniu powinna być 
przedstawiona w sposób literacki.  

 

§ 4 

Kategorie konkursowe 

W konkursie wyróżnione są trzy kategorie tematyczne:  

1) Kryminał sto lat temu;  

2) Kryminał współczesny; 



 

3) Kryminał za sto lat. 

§ 5 

Ważne terminy 

1. Konkurs trwa od 20 lutego 2019 r. do dnia 15 czerwca 2019 roku. 

2. Prace konkursowe należy przesłać do 15 czerwca 2019 roku na adres 
konkurs@niepodlegla.gov.pl 

3. Ogłoszenie wyników (poprzez podanie imienia i nazwiska oraz tytułu zwycięskiego 
opowiadania w każdej z kategorii) nastąpi 24 lipca 2019 r. podczas obchodów Święta 
Policji. O miejscu i sposobie ogłoszenia wyników Organizatorzy będą informowali w 
późniejszym terminie na stronie internetowej www.niepodlegla.gov.pl 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników Konkursu.  

§ 6 

Warunki uczestnictwa 

1.  Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia.  

2. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie do zgłoszenia zgody  
na uczestnictwo podpisane przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.  Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3.Opowiadanie powinno mieć max. 27 000 znaków (ok. 15 stron znormalizowanego 
maszynopisu).  

4. Szkice opowiadań nie będą przyjmowane.  

5. Opowiadanie powinno być zapisane w formacie .odt, .doc lub .docx. 

6. Opowiadań nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem, a wybranym przez siebie 
pseudonimem.  

7.W mailu zgłoszeniowym należy załączyć plik z opowiadaniem jako załącznik. 

8. W treści maila należy podać swój pseudonim, tytuł opowiadania, imię i nazwisko, adres  
do korespondencji.  

9. Mail ze zgłoszeniem należy zatytułować: „Stulecie polskiego kryminału / kategoria 1, 2 lub 3”. 

10. Jedna osoba może zgłosić jedno opowiadanie.  



 

11. Opowiadanie musi być pracą własną. 

12. Opowiadania nie mogą być wcześniej publikowane.  

13. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. 
Złożenie oświadczenia nie jest obowiązkowe, ale niezłożenie oświadczenia uniemożliwia wzięcie 
udziału w konkursie. Podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 
Regulaminu, należy przesłać wraz z pracą konkursową. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi 
informacja „Obowiązek informacyjny dla uczestników konkursu”. 

14. Wyrażenie zgody na akceptację Regulaminu następuje poprzez złożenie oświadczenia, 
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  

§ 7 

Nagrody 

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe w każdej z kategorii: 

1) I miejsce – 2 000 zł; 

2) II miejsce – 1 500 zł; 

3) III miejsce – 1 000 zł; 

2. Koszty nagród, o których mowa w ust. 1, pokrywa w całości Biuro Programu Niepodległa. 

3. Możliwe jest przyznanie wyróżnień, jednak bez nagrody finansowej.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli poziom artystyczny  
i literacki prac w danej kategorii nie będzie zadowalający.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dwóch równorzędnych nagród.  

6. Najlepsze opowiadania z każdej kategorii zostaną opublikowane w antologii opowiadań 
„Stulecie polskiego kryminału”.  

7. Nie ma możliwości zamiany wydania opowiadania na ekwiwalent finansowy.  

8. Wybór opowiadań dokonany przez jury jest ostateczny i wiążący i nie podlega procedurze 
odwoławczej.  

§ 8 

Prawa autorskie 



 

1. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego 
Uczestnika jego przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny, udziela Organizatorowi 
bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania z autorskich 
praw majątkowych do nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części, stanowiącej utwór 
w rozumieniu prawa autorskiego, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:  

1) Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz 
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub 
czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich 
kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

2) Publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp  
do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

3) prawo do pobierania zysków ze sprzedaży publikacji wyłącznie przez Biuro Programu 
Niepodległa; 

4) Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 

5) Prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych; 

6) Prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu, w tym 
udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach 
eksploatacji. 

2. Udzielenie licencji następuje na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do 
Regulaminu. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania Konkursu. 

2. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzje 
podejmuje Organizator. 



 

Załącznik nr 1 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

„Stulecie polskiego kryminału” 

W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami 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) 
(Dz.Urz.UE.L Nr 119), Biuro Programu „Niepodległa” z siedzibą w Warszawie informuje, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych w związku z konkursem 
„Stulecie polskiego kryminału” organizowanym przez Biuro Programu „Niepodległa”i 
Komendanta Głównego Policji  (zwanym dalej „Konkursem”), jest Biuro Programu 
„Niepodległa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 24, 00-054 Warszawa, państwowa 
instytucja kultury wpisana do rejestru państwowych instytucji kultury prowadzonego przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za numerem RIK 100/2017, posiadająca NIP: 
5252698155, REGON: 366513210 (dalej zwana „Administratorem”). Może się Pan/Pani 
skontaktować z Administratorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: 
kontakt@niepodlegla.gov.pl. 

2. Współadministratorem danych osobowych przekazanych w związku z Konkursem będzie 
Komendant Główny Policji. 

3. Może Pan/Pani skontaktować się z inspektorem danych osobowych wysyłając wiadomość  
na następujący adres e-mail: iod@niepodlegla.gov.pl. 

4. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie  
z Rozporządzeniem 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) zwanym dalej „RODO”, w celu 
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia laureatów, przyznania, wydania, odbioru i 
rozliczenia nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wypełnienia obowiązków prawnych 
spoczywających na Administratorze – w tym obowiązków  
o charakterze podatkowym związanych z przyznaniem nagród laureatom Konkursu,.  

5. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę  
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji konkursu oraz jego 
upowszechnienia i promocji 



 

b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przy czym w tym przypadku 
umowę tę stanowi udzielenie licencji w odniesieniu do pracy konkursowej; 

c) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - obowiązki o charakterze 
podatkowym związane z przyznaniem nagród laureatom Konkursu. 

6. Odbiorcami Pana/Pani Danych Osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi 
systemów i oprogramowania informatycznego na zlecenie Administratora , podmioty które będą 
świadczyły usługi na zlecenie Administratora, a także podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7. Administrator zamierza przekazywać Pana/Pani dane osobowe  w celu upowszechnienia 
informacji i promocji Konkursu i jego wyników, i partnerom Konkursu, w tym przede wszystkim 
Komendantowi Głównemu Policji. 

8. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane: 

a) przypadku uczestników Konkursu - przez czas jego realizacji, 

b) w przypadku laureatów Konkursu - również po zakończeniu jego realizacji przez czas 
przekazywania nagród, przygotowania, wydania i dystrybucji  antologii opowiadań 
„Stulecie polskiego kryminału” oraz przez okres wymagany przepisami prawa, 

c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej 
cofnięcia. 

9. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, 
co oznacza że: może Pana/Pani uzyskać od Administratora potwierdzenie czy są przetwarzane 
dotyczące Pana/Pani Dane Osobowe, a jeśli ma to miejsce jest Pana/Pani uprawniony/a do 
uzyskania informacji na temat tego przetwarzania w zakresie przewidzianym w art. 15 ust. 1 
RODO oraz może Pan/Pani otrzymać od Administratora jedną bezpłatną kopię Danych 
Osobowych podlegających przetwarzaniu, za każdą kolejną kopię Administrator może pobrać 
opłatę. 

Żądanie, o którym mowa w niniejszym punkcie może być przesłane przez Pana/Panią  
na następujący adres e-mail: kontakt@niepodlegla.gov.pl. 

10. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich 
Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania od Administratora (przy 
uwzględnieniu celu do którego dane są przetwarzane) uzupełnienia niekompletnych Danych 
Osobowych. To ostatnie żądanie może być przez Pana/Panią wykonane poprzez przedstawienie 
dodatkowego oświadczenia. 



 

Żądania, o których mowa w niniejszym punkcie mogą być przesłane przez Pana/Panią  
na następujący adres e-mail: kontakt@niepodlegla.gov.pl. 

11. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich 
Danych Osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te Dane 
Osobowe  
(z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO), jeżeli zachodzi jedna  
z następujących okoliczności: 

a) Pana/Pani Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub  
w inny sposób przetwarzane; 

b) cofnął/cofnęła Pan/Pani zgodę, stanowiącą podstawę przetwarzania Pana/Pani Danych 
Osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

c) wniósł/wniosła Pan/Pani na mocy art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania 
Pana/Pani Danych Osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy 
przetwarzania lub wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw, o którym mowa w ostatnim zdaniu 
pkt 13 poniżej (sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby 
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania); 

d) Pana/Pani Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

e) Pana/Pani Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
prawnego; 

f) Pana/Pani Dane Osobowe zostały zebrane na podstawie zgody wyrażonej przez 
uprawniony podmiot lub podmioty, w związku z oferowaniem bezpośrednio dziecku 
usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO. 

Żądanie, o którym mowa w niniejszym punkcie może być przesłane przez Pana/Panią  
na następujący adres e-mail: kontakt@niepodlegla.gov.pl. 

12. Posiada Pana/Pani prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich 
Danych Osobowych w przypadkach, gdy: 

a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający 
Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych Danych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu Danych 
Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 



 

d) wniósł/wniosła Pana/Pani sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO (opisany w zdaniu 
drugim pkt 14 poniżej) wobec przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych – do czasu 
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne 
wobec podstaw mojego sprzeciwu. 

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, o którym mowa powyżej 
Administrator poinformuje Pana/Panią o tym. 

Żądanie, o którym mowa w niniejszym punkcie może być przesłane przez Pana/Panią  
na następujący adres e-mail: kontakt@niepodlegla.gov.pl. 

13. Posiada Pan/Pani prawo przenoszenia dostarczonych przez Pana/Panią Danych Osobowych, 
co oznacza, że ma Pan/Pani prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Pana/Pani Dane 
Osobowe, które dostarczył/dostarczyła Pan/Pani Administratorowi, oraz ma Pan/Pani prawo 
przesłać te Dane Osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, 
jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i jest prowadzone na podstawie 
udzielonej zgody lub na podstawie umowy. 

Wykonując powyższe prawo, ma Pan/Pani prawo żądania, by Dane Osobowe zostały 
przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych,  
o ile jest to technicznie możliwe. 

Żądanie, o którym mowa w niniejszym punkcie może być przesłane przez Pana/Panią  
na następujący adres e-mail: kontakt@niepodlegla.gov.pl. 

14. Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych 
zgodnie z art. 21 RODO. Przy czym to prawo dotyczy wyłącznie przypadków gdy zaistnieją 
przyczyny związane z Pana/Pani szczególną sytuacją i przetwarzanie:  

a) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez 
Administratora lub osobę trzecią, lub  

b) b) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Administratora  
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
Administratorowi, w tym gdy dochodzi do profilowania na podstawach 
wymienionych w pkt a) lub b) powyżej.  

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych przysługuje 
Panu/Pani również w przypadku, gdy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią Pana/Pani Dane Osobowe są 
przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie  
w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

Sprzeciw, o którym mowa w niniejszym punkcie może być przesłany przez Pana/Panią  
na następujący adres e-mail: kontakt@niepodlegla.gov.pl. 



 

15. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem – dotyczy to sytuacji, gdy Pana/Pani dane są przetwarzane w oparciu  
o udzieloną zgodę na przetwarzanie. 

16. W trybie art. 77 RODO, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych („PUODO”) lub innego organu właściwego do ochrony danych osobowych, 
który zastąpi PUODO, jak również innego organu nadzorczego, jeśli Pan/Pani uzna, że 
przetwarzanie dotyczących Pana/Pani Danych Osobowych narusza przepisy RODO. 

17. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że brak ich 
podania spowoduje niemożliwość wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania 
nagrody w Konkursie. 

18. Wobec Pana/Pani nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które 
wywołują wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią 
wpływają. 


