
REGULAMIN 
konkursu dla rolników w formie krzyżówki 
pod hasłem „Rola rolnika by upadku unikał” 

 
I. Celem konkursu jest: 

Celem konkursu jest promocja zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie oraz sprawdzenie 
poziomu wiedzy i stopnia wrażliwości rolników na zagrożenia wypadkowe występujące 
w gospodarstwach rolnych (w szczególności związane z upadkami osób na terenie gospodarstwa). 

 
II. Miejsce i organizacja Konkursu: 

1. Konkurs w formie krzyżówki opublikowany będzie w miesięczniku RADA. 
2. Publikacja nastąpi w listopadowym numerze miesięcznika RADA (11/2020). 
3. Kupony konkursowy z hasłem należy dostarczyć do OR KRUS w Łodzi lub podległej Placówki 

Terenowej w terminie do 10 grudnia 2020 roku. 
 
III. Organizatorzy Konkursu: 

1. Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi. 
2. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach (współorganizator). 

 
IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie: 

1. W konkursie mogą wziąć udział rolnicy z terenu województwa łódzkiego. 
2. Warunkiem uczestnictwa jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. 
3. By wziąć udział w konkursie należy rozwiązać krzyżówkę (załącznik nr 1 do regulaminu) a następnie 

wypełnić kupon konkursowy (załącznik nr 2: podać hasło główne, dane osobowe, numer telefonu 
kontaktowego i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacje wizerunku). 

4. Kupony konkursowy z hasłem oraz danymi należy wyciąć z miesięcznika RADA i dostarczyć lub 
przesłać pocztą do OR KRUS w Łodzi lub podległej Placówki Terenowej do dnia 10 grudnia 2020 
roku. 

5. Przesłanie kuponu oznacza, że uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na 
potrzeby związane z konkursem oraz na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach KRUS 
(ustawa o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2019 poz. 1781, rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Dz. U. Z 2016, L 119 oraz ustawa 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) - pełna treść oświadczeń 
w załącznikach numer 3 i 4. 

 
V. Przebieg Konkursu  nadzoruje komisja w następującym składzie: 

1. Zastępca dyrektora OR KRUS w Łodzi. 
2. Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS 

w Łodzi. 
3. Pracownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS 

w Łodzi. 
   

VI. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody: 
1. Członkowie Komisji po sprawdzeniu statusu ubezpieczenia i prawidłowości hasła konkursowego 

zakwalifikują kupon do losowania. 
2. Spośród zakwalifikowanych kuponów, rozlosowane zostaną 3 nagrody rzeczowe, zwiększające 

bezpieczeństwo pracy w rolnictwie ufundowanych przez OR KRUS w Łodzi. 
3. Przedstawiciele Kasy skontaktują się z pięcioma laureatami, w celu ustalenia formy przekazania 

nagrody. 
 

Zatwierdził: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1: 
 

Krzyżówka pt. „Rola rolnika by upadku unikał” (RADA 11/2020 – ŁODR) 

 

RADA (11/2020): 

    1. P       
  2. D         

     3. U      
 4. R          

    5. W       

  6. A         

    7. P       
8.    W        

9. S           

  10. K         

   11. K        

    12. C       
 13. P          

 

1. Montowana przy schodach. 
2. Przystawna lub rozstawna. 
3. „Dom” pszczół. 
4. Chronią dłonie. 
5. Silny wiatr, który może przewracać drzewa. 
6. Prądotwórczy lub do uprawy roli. 
7. Można się o niego potknąć w drzwiach wejściowych. 
8. Drzwi w stodole. 
9. Poprzeczny element drabiny. 
10. Na nogi gdy pada deszcz. 
11. Gaśniczy lub polarowy. 
12. Silnie trujący bezwonny gaz powstający podczas nieprawidłowego spalania. 
13. Do posypywania śliskich powierzchni podwórek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 (kupon konkursowy): Adres wysyłki: OR KRUS w Łodzi, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź 

Hasło krzyżówki:  

Imię:  

Nazwisko:  

Adres zamieszkania:  

Telefon kontakt.:  

Miejsce ubezpieczenia: Placówka Terenowa KRUS w ………………………..……………………………………….. 

Oświadczenie: 

Zapoznałem się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z konkursem 
oraz na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach KRUS (ustawa o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2019 poz. 1781, 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Dz. U. Z 2016, L 119 oraz ustawa o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. z 2019 r., poz. 1231).               

………………………………. 
data i podpis 

 



Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

1. Administrator danych: 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, 
którą reprezentuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

2. Dane kontaktowe inspektora 
ochrony danych: 

poczta elektroniczna na adres e-mail: iod@krus.gov.pl, poczta tradycyjna na adres: Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” 

3. Cele przetwarzania danych: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 
ubezpieczeniu społecznym, w zakresie działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad ochrony 
zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, tj. konkursu dla rolników w postaci krzyżówki pt. „Rola rolnika by 
upadku unikał” opublikowanej w numerze 11/2020 miesięcznika RADA 

4. Podstawa przetwarzania danych: 

Art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osoby, której 
dane dotyczą w jednym lub większej liczbie określonych celów, a także w związku z ciążącym na 
administratorze obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, to jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b i lit. h, prawa 
podatkowego oraz obowiązku archiwizacji. 

5. Odbiorcy danych: 

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu i na zlecenie Kasy oraz 
do osób i podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

6. Czy dane będą przekazywane do 
państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej? 

W związku z udzieleniem przez Uczestnika zgody na zamieszczanie wizerunku na profilu Kasy w mediach 
społecznościowych, dane osobowe uczestników działań prewencyjnych (np. konkursów) nie będą 
przekazywane do państw trzecich, za wyjątkiem danych zamieszczanych na profilu Kasy na portalach 
społecznościowych, takich jak Facebook.com, w związku z ponadnarodowym charakterem  przepływu danych w 
ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych  
przez  Komisję  Europejską  i decyzji  Komisji Europejskiej  stwierdzających  odpowiedni  stopień  ochrony  
danych  w odniesieniu  do określonych  krajów  zgodnie  z  zasadami  określonymi  przez  Facebook  pod  
adresem https://www.facebook.com/about/privacy 

7. Okres, przez który będą 
przetwarzane dane osobowe: 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów 
kancelaryjnych w Kasie oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

8. Prawa osoby, której dane są 
przetwarzane: 

Prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w zakresie, w jakim te dane nie 
są przetwarzane w związku z ciążącym na administratorze obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa), 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, ponieważ przetwarzanie danych odbywa się na 
podstawie zgody. 
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

9. Z czego wynika konieczność 
podania danych osobowych oraz 
czy osoba, której dane dotyczą, jest 
zobowiązana do ich podania?  

Podanie danych osobowych Uczestnika, a kiedy ma to zastosowanie jego rodziców lub opiekunów prawnych, jest 
dobrowolne, jest jednak niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane; konsekwencją niepodania 
wymaganych danych będzie brak możliwości uczestnictwa w realizacji celu. Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, jednakże cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu, o 
którym mowa w rubryce nr 3. 

10. Czy dane osobowe będą 
wykorzystywane do zautomatyz. 
podawania decyzji, w tym 
profilowania? 

Nie 

    
 

Załącznik nr 4: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku  
 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunkowych przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, w związku z przystąpieniem do organizowanych przez Kasę działań prewencyjnych tj. konkursu dla rolników w 
formie krzyżówki pt. „Rola rolnika by upadku unikał” opublikowanej w numerze 11/2020 miesięcznika RADA, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 
lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, lit. b i lit. h ogólnego 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. 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wizerunku mojego lub mojego dziecka, w 
szczególności na stronie internetowej Kasy oraz profilach Kasy w mediach społecznościowych, takich jak np. Facebook. 

Dane osobowe i wizerunkowe posłużą promowaniu działań prewencyjnych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych 
przedstawiających nasz wizerunek jako element budowania pozytywnego wizerunku administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, w 
tym mediach społecznościowych, takich jak np. Facebook.      


