
Regulamin Konkursu 
 „Dlaczego warto studiować w Łodzi”  

 
§ 1. 

Nazwa i organizator konkursu 
 

1. Konkurs, zwany dalej „konkursem” prowadzony jest pod nazwą: "Dlaczego warto studiować w Łodzi".  
 
2. Organizatorem konkursu jest Miasto Łódź, z siedzibą: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, NIP 725 002 89 02, REGON 
472057632, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Łodzi, w imieniu którego działa: 
Pani Monika Karolczak – Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie 
Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, zwane dalej „Organizatorem”. 
 
3. Za czynności techniczne oraz administracyjne związane z obsługą konkursu, a także zakup i wydanie nagród 
konkursowych odpowiada firma SHOW 4 Przemysław Krawczyk, z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Studzińskiego 71/26, 
91-498 Łódź, NIP: 726-209-16-39, REGON: 100225782, reprezentowana przez:  
Pana Przemysława Krawczyka – Właściciela, zwana dalej: „Operatorem”, działająca w tym zakresie na podstawie 
umowy zawartej z Organizatorem. 
 
4. Partnerami konkursu są: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 
 
5. Przed przystąpieniem do konkursu należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Przystąpienie do Konkursu jest 
równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału 
w konkursie. 
 
6. Niniejszy regulamin konkursu, zwany dalej "regulaminem" określa zasady udziału w konkursie, zasady jego 
przebiegu, a także zasady nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego. 
 

§ 2. 
Przedmiot konkursu 

 
Przedmiotem konkursu jest nakręcenie dowolną techniką (kamera, telefon itp.) krótkiego, maksymalnie 30-sekundowego 
spotu reklamowego, zwanego dalej „pracą konkursową” zachęcającego do studiowania w Łodzi.  
 

§ 3. 
Miejsce oraz czas trwania konkursu 

 
1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
2. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu prowadzone będzie od dnia 10 października 2016 r. do dnia 24 października 
2016 roku. 
 

§ 4. 
Zasady oraz warunki uczestnictwa w konkursie 

 
1. W konkursie uczestniczyć może każda osoba fizyczna, zwana dalej „uczestnikiem”, która spełni łącznie następujące 
kryteria: 
a) przygotuje pracę konkursową określoną w § 2 niniejszego regulaminu, 
b) jest osobą na stałe zamieszkałą na terytorium Polski, pełnoletnią lub niepełnoletnią, która ukończyła 15 rok życia, 
uczniem szkoły ponadgimnazjalnej i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,  
c) w okresie od dnia 10 października 2016 roku do dnia 24 października 2016 roku wypełni dostępny na stronie 
internetowej www.mlodziwlodzi.pl formularz rejestracyjny oraz dostarczy Organizatorowi wymienioną w § 2 niniejszego 
regulaminu pracę konkursową (pracę konkursową należy opublikować w sieci np. z wykorzystaniem swojego profilu 
na serwisie Facebook, a następnie udostępnić link do opublikowanego spotu Organizatorowi w formularzu 
rejestracyjnym). 
 



2. W konkursie mogą wziąć udział również zespoły osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden uczestnik (zbiorowy). 
W takim przypadku osoby te traktowane będą jako współtwórcy zgłoszonych do udziału w konkursie prac konkursowych. 
 
3. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu i zobowiązany jest do podania 
wszystkich danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, tj.: 
- imię i nazwisko, 
- adres zamieszkania, 
- wiek uczestnika, 
- nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, do której uczęszcza uczestnik, 
- adres szkoły ponadgimnazjalnej, do której uczęszcza uczestnik, 
- numer klasy (np. IA, IIIB itd.) 
- numer legitymacji szkolnej, 
- adres e-mail, 
- numer telefonu kontaktowego, 
- nazwa pracy konkursowej, 
- link do opublikowanej w sieci pracy konkursowej, 
oraz do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu oraz zgody 
na przekazanie praw autorskich do pracy konkursowej na rzecz Organizatora, w szczególności na dowolne publikowanie 
pracy konkursowej, w celu promocji Łodzi, przez Organizatora na stronach: www.mlodziwlodzi.pl, kanale „Młodzi 
w Łodzi” na www.youtube.com oraz na www.facebook.pl, zwanym dalej "serwisem". 
 
4. Wraz ze zgłoszeniem pracy konkursowej do konkursu, Uczestnik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie 
www.mlodziwlodzi.pl oraz oświadczenie. Formularz rejestracyjny w formacie PDF zostanie przesłany na skrzynkę e-mail 
uczestnika. Należy go wydrukować, własnoręcznie podpisać i zeskanować, a następnie przesłać na adres: 
lodz_akademicka@uml.lodz.pl. 
 
5. W przypadku osoby niepełnoletniej dokumenty związane z konkursem muszą być dodatkowo podpisane przez rodzica 
lub opiekuna prawnego, a zgłoszenie musi zawierać dodatkowo zgodę opiekuna prawnego na udział osoby 
niepełnoletniej w konkursie. 
 
6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym 
i oświadczeniu. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych osobowych bądź niepodanie ich w ogóle 
powoduje wykluczenie z udziału w konkursie. 
 
7. Organizator oraz Koordynator zastrzegają sobie prawo do weryfikacji prac konkursowych przed ich zamieszczeniem 
w serwisie oraz ich wykluczenia z konkursu w przypadku: 
- zamieszczenia w treści pracy konkursowej wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, propagandowych, 
naruszających uczucia religijne lub treści sprzecznych z prawem, m.in. nawołujących do nienawiści, propagujących 
ideologie narodowego socjalizmu, faszyzmu, komunizmu lub rasizmu, 
-  zamieszczenia treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora, 
- naruszenia praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony 
wizerunku. 
 
8. Przyjęcie pracy konkursowej do uczestnictwa w konkursie Organizator potwierdza poprzez wysłanie wiadomości 
e-mail.  
 
9. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, iż praca konkursowa w całości stanowi jego wyłączną własność i nie 
narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych. W przypadku, gdyby 
oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe, a osoby trzecie wystąpiły wobec Organizatora 
lub podmiotów z nim współpracujących z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw do pracy konkursowej, uczestnik 
konkursu zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora lub takich podmiotów z odpowiedzialności prawnej. Praca 
konkursowa, co do której zostaną zgłoszone roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich, w tym w szczególności 
praw autorskich i praw pokrewnych zostaje wykluczona z konkursu.   
 
10. Dokonując zgłoszenia konkursowego uczestnik wyraża zgodę na udział w konkursie na warunkach określonych 
w niniejszym regulaminie. 
 



11. Jeden uczestnik może dokonać zgłoszenia dowolnej liczby prac konkursowych, natomiast może otrzymać tylko jedną 
nagrodę, nawet jeśli więcej niż jedna spośród zgłoszonych przez uczestnika prac konkursowych zostanie uznana 
za wyróżniająca się.  
 
12. Praca konkursowa musi spełniać następujące wymagania techniczne:  
- formaty plików: .WMV (Windows Media Video), .3GP (telefony komórkowe), .AVI (Windows), .MOV (Mac), .MP4 
(iPod/PSP), .MPEG, .FLV (Adobe Flash), .MKV (h.264); 
- maksymalna długość: 30 sekund; 
- maksymalny rozmiar pliku: 200 MB. 
 
13. Zgłoszenia nieprawidłowe i niekompletne nie będą brały udziału w konkursie. 
 
14. Zamieszczenie przez uczestnika linku do pracy konkursowej w formularzy rejestracyjnym, zgodnie 
z postanowieniami niniejszego paragrafu stanowi jednocześnie zapewnienie, iż uczestnik posiada zgodę osób, których 
wizerunki zostały utrwalone w pracy konkursowej, na publiczne rozpowszechnianie pracy konkursowej i zawartych w niej 
treści. Jednocześnie uczestnik zapewnia, iż nadesłana przez niego praca konkursowa nie jest obciążona żadnymi 
wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. Za ewentualne roszczenia osób trzecich, 
zgłoszone w związku z naruszeniem ww. praw, odpowiada wyłącznie uczestnik. 
 
15. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora ani Operatora. Poprzez pracowników w rozumieniu 
niniejszego przepisu należy rozumieć osoby zatrudnione na podstawie dowolnego stosunku prawnego, w tym w ramach 
stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym (np. umowa zlecenie, umowa o współpracy). Uczestnikami 
konkursu nie mogą być również osoby wykonujące na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego czynności 
bezpośrednio związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem konkursu. 
 

§ 5. 
Komisja konkursowa 

 
1. Zgłoszone do konkursu prace konkursowe oceniać będzie komisja złożona z przedstawicieli Organizatora, 
Koordynatora i Partnerów, zwana dalej "komisją konkursową". 
 
2. Komisja konkursowa odpowiada za ocenę prac konkursowych zgodnie z § 7. niniejszego regulaminu. 
 
3. Zasady pracy komisji konkursowej są określone w dalszej części regulaminu. 
 

§ 6. 
Ogólne zasady przyznawania nagród 

 
1. Nagrody w konkursie przyznane będą twórcom trzech najlepszych prac konkursowych, które wyłoni komisja 
konkursowa spośród prac konkursowych zgłoszonych do konkursu. 
 
2. Przyznane zostaną: pierwsza, druga i trzecia nagroda. Dopuszcza się przyznanie dodatkowych nagród i wyróżnień 
oraz inny podział nagród w ramach przewidzianej puli. 
 
3. Nagrody przyznawane są w oparciu o werdykt komisji konkursowej.  
 

§ 7. 
Wybór zwycięskich prac konkursowych 

 
1. Komisja konkursową dokona wyboru 3 (trzech) najlepszych prac konkursowych. 
 
2. Wybór nagrodzonych prac konkursowych zostanie przeprowadzony między 25 a 28 października 2016 r. 
 
3. Uczestnikom, którzy są autorami zwycięskich prac konkursowych, komisja konkursowa o której mowa w ust. 1 
przyznana nagrody w postaci: 
I miejsce – rower typu miejskiego 
II miejsce – czytnik e-book i plecak  



III miejsce – plecak i słuchawki wokółuszne 
 
4. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich prac konkursowych kierując się następującymi kryteriami: oryginalny 
pomysł, poczucie humoru, poprawność językowa i walory estetyczne. 
 
5. Komisja konkursowa będzie podejmowała decyzje w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów 
zadecyduje głos przewodniczącego. 
 
6. Decyzje podejmowane przez komisję konkursową są autonomiczne i mają charakter ostateczny i niepodważalny 
 
7. Nagroda wydawana jest nagrodzonemu uczestnikowi, zwanemu dalej: „zwycięzcą”, przez Operatora. 
 
8. Nagrody w konkursie zostaną wydane przez Operatora zgodnie z przepisami prawa podatkowego.  
 
9. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje zamiana na inną nagrodę ani jej ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny. Nie jest 
możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Możliwa jest rezygnacja przez zwycięzcę z nagrody bez prawa 
do żadnych rekompensat, odszkodowań czy wynagrodzenia. 
 
10. Lista zwycięzców w konkursie zostanie opublikowana w serwisie w terminie do 31.10.2016 r. 
 
11. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej mailowo, na adres poczty elektronicznej wskazany  
w formularzu rejestracyjnym nie później niż w terminie czterech dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. 
 
12. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie kolejnych 5 dni roboczych, liczonych od 
dnia, w którym nastąpiło przesłanie na jego adres e-mail informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, 
celem ustalenia wszystkich danych koniecznych do odbioru nagrody. 
 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wymagania od zwycięzcy konkursu podania dodatkowych danych osobowych 
poza umieszczonymi w formularzu rejestracyjnym, tj. dokładnego adresu do wysyłki nagrody, w celu umożliwienia jej 
przekazania. 
 
14. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Operatora za pośrednictwem poczty kurierskiej, najpóźniej do 14 dni 
roboczych od chwili otrzymania od uczestnika maila z danymi adresowymi. Koszty wysyłki na terytorium Polski pokrywa 
Operator, działający w tym zakresie na podstawie umowy zawartej z Organizatorem. 
 
15. W przypadku braku kontaktu zwycięzcy z Organizatorem zgodnie z postanowieniami ust. 11 oraz niepodania 
wymaganych informacji, zwycięzca traci prawo do nagrody. 
 
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody zwycięzcy lub niemożność wydania jej 
w terminie, w przypadku, gdy pomimo dochowania przez Organizatora i Operatora należytej staranności, z powodu 
podania przez zwycięzcę nieprawdziwych, niekompletnych lub niepoprawnych danych do wysyłki nagrody, o których 
mowa powyżej, lub niepodania takich danych, wydanie nagrody lub wydanie jej w terminie okaże się niemożliwe. 
 
17. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych prac z chwilą przekazania ich do Organizatora, 
w sytuacji w której praca konkursowa zostanie nagrodzona. Chwila przekazania pracy konkursowej przez uczestnika jest 
rozumiana jako chwila przekazania praw autorskich. Nabycie praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji 
wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 666), 
a w szczególności:  
a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, 
b) wprowadzenie do obrotu,  
c) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci,  
d) wprowadzenie do sieci Internet,  
e) trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,  
f) publiczne rozpowszechnianie,  
g) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego publikacji i innych 
przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie 



poligraficzne, na płytach CD, kasetach oraz wykonywanie uprawnień zgodnie z punktami od a) do f), wykonywanie praw 
zależnych o którym mowa w art. 46 tejże ustawy o ile wymaga tego sposób eksploatacji. 
 

§ 8.  
Licencja 

 
1. W zakresie, w jakim praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w konkursie uczestnik udziela 
Organizatorowi oraz Koordynatorowi licencji na wykorzystanie pracy konkursowej  na potrzeby: 

 przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców;  
 rozpowszechniania pracy konkursowej (w całości lub w części – według wyboru Organizatora 

lub Koordynatora) w serwisie, na stronach (profilach) w serwisach społecznościowych (w tym Facebook, 
Instagram, Twitter, Google+) oraz w serwisie YouTube przez okres lat 5 od daty zakończenia czasu trwania 
konkursu.  
 

2. Licencja, o której mowa w ust. 1, obejmuje zwielokrotnianie techniką cyfrową oraz rozpowszechnianie pracy 
konkursowej (w całości lub w części, według wyboru Organizatora lub Koordynatora) w taki sposób, aby każdy miał 
do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci Internet). Licencja 
udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych oraz z prawem udzielania sublicencji. Z tytułu udzielenia licencji, o której 
mowa powyżej, uczestnikowi nie przysługuje świadczenie inne niż ewentualna nagroda w konkursie. 
 
3. W zakresie licencji, o której mowa powyżej, uczestnik konkursu wyraża również nieodpłatnie zgodę 
na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w treści pracy konkursowej 
 

§ 9. 
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

 
1. W terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu uczestnik może złożyć reklamację związaną z konkursem 
bezpośrednio do Organizatora. 
 
2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie: 
 - pisemnej i przesłane na adres: Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta 
Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź,  
lub 
- elektronicznej i przesłane na adres: boi@uml.lodz.pl 
 
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny 
opis i powód reklamacji. 
 
4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie nie podlegają rozpoznaniu. 
 
5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji przez Organizatora uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres 
podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 
 
6. Postępowanie reklamacyjne ma charakter dobrowolny. Uczestnik na każdym etapie ma prawo  
do dochodzenia roszczeń w drodze postępowania sądowego. 
 

§ 10.  
Dane osobowe 

 
1.  Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miasto Łódź, z siedzibą: 90-926 Łódź, 
ul. Piotrkowska 104. Dane osobowe zbierane są na potrzeby udziału w Konkursie „Dlaczego warto studiować  
w Łodzi”, w tym w szczególności na potrzeby korzystania z serwisu. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie 
podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. 2016, poz. 922). Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne dla 
celów udziału w konkursie.  



 
2. Uczestnicy Konkursu mogą zostać poproszeni o wyrażenie dodatkowej zgody na otrzymywanie od Organizatora 
drogą mailową, na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016, poz. 1030), przy czym udzielenie takiej zgody nie jest 
warunkiem udziału w Konkursie. 
 

§ 10. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień i zasad trwania konkursu w trakcie jego trwania 
oraz odwołania konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyn.  
 
2. Dane osobowe i informacje uzyskane od uczestników konkursu za pośrednictwem wypełnionego przez nich 
formularza rejestracyjnego zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji i realizacji niniejszego konkursu 
zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu. 
 
3. Serwis YouTube i Facebook nie jest sponsorem konkursu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie 
konkursu, administrowanie nim, ani nie ma w tym zakresie jakichkolwiek obowiązków. 
 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy 
o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim  i prawach pokrewnych. 
 
5. Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem 
www.mlodziwlodzi.pl.  
 
6. Organizator działa w dobrej wierze i nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji 
dotyczących sytuacji prawnej pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu. W takim przypadku wszelkie konsekwencje 
i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie 
na uczestnika. 
 
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: 
Oddział Współpracy z Uczelniami 
Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą 
w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi 
al. Politechniki 32, 93-590 Łódź 
numer telefonu: +48 42 638 58 19, +48 42 638 58 67 
adres e-mail: lodz_akademicka@uml.lodz.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARZ REJESTRACYJNY 
Konkursu „Dlaczego warto studiować w Łodzi” 

(należy wypełnić komputerowo) 
 

DANE KANDYDATA: 
 
Imię:  ................................................................................................................................................................................  
Nazwisko:  ........................................................................................................................................................................  
Adres zamieszkania (ulica/ numer domu/ numer lokalu, kod pocztowy/ miasto):  ...........................................................  
Wiek uczestnika: ..............................................................................................................................................................  
Nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, do której uczęszcza uczestnik:  .................................................................................  
Adres szkoły ponadgimnazjalnej, do której uczęszcza uczestnik:  ...................................................................................  
Numer klasy (np. IA, IIIB itd.):  .........................................................................................................................................  
Numer legitymacji szkolnej:  .............................................................................................................................................  
Adres e-mail:  ...................................................................................................................................................................  
Numer telefonu kontaktowego:  .......................................................................................................................................  
Nazwa pracy konkursowej:  .............................................................................................................................................  
Link do opublikowanej w sieci pracy konkursowej:  .........................................................................................................  
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że praca konkursowa zgłaszana do udziału w konkursie „Dlaczego warto studiować w Łodzi”jest 
oryginalnym wytworem mojej twórczości lub współtwórców, których mam prawo reprezentować.  
 

□ W związku z art. 7 pkt 5 w odniesieniu do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, 
ul. Piotrkowska 104, moich danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w inicjatywach programu Młodzi 
w Łodzi, w tym: programie stypendialnym Młodzi w Łodzi, programie płatnych staży wakacyjnych Praktykuj w Łodzi, 
konkursie Mam Pomysł na Biznes, bezpłatnych szkoleniach Twoja Kariera w Twoich Rękach, wizytach w firmach Poznaj 
łódzkich Pracodawców, karcie rabatowej Młodzi w Łodzi, przedsięwzięciu pod nazwą „Młodzi w Łodzi – Językowzięci”, 
konkursie Studenci dla Łodzi oraz innych inicjatywach powołanych w ramach programu. Wiem, że podanie danych jest 
dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich 
poprawiania. 

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

Data i podpis uczestnika  Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego 


