
Правила конкурсу 

"Kraków w Twojej Wyobraźni" 

 

§ 1 

Загальні положення 

 

1. Конкурс проводиться фондом «Zustricz» в рамках реалізації програми «Відкритий Краків» (пол. 

"Otwarty Kraków") спільно з Краківською асоціацією коміксів, Воєводською публічною бібліотекою 

в Кракові, а також зі школами та інтернатами міста Кракова. 

2. Конкурс буде проводитися на веб-сайті Фонду «Zustricz» за адресою: https://zustricz.pl/, 

іменованому надалі «Cайт», з 26 жовтня 2019 року по 7 грудня 2019 року. 

3. Заявки на участь у Конкурсі приймаються в електронній формі на електронну адресу фонду 

«Zustricz»: konkurs@zustricz.pl. 

4. Правила конкурсу (далі - «Правила») доступні на Сайті. 

5. Час, вказаний у Правилах, є місцевим часом. 

 

§ 2 

Мета і предмет конкурсу 

1. Метою і предметом конкурсу є: 

Популяризація історії Кракова та поглиблення знань про місто серед дітей і молоді, які належать до 

національних або етнічних меншин, дітей іноземців, які проживають у Кракові, а також поширення 

знань про інші національності, що проживають у Кракові, серед дітей та молоді, які живуть у місті. 

2. Предметом конкурсу є створення конкурсної роботи в формі коміксу у вільній техніці: графіка, 

живопис, комп'ютерна графіка. 

 

§ 3 

Умови участі в конкурсі 

 

1. Участь у конкурсі безкоштовна. 

2. Конкурс проводиться в 2-х (прописом: двох) категоріях: 

• А) КАТЕГОРІЯ I: «Kraków w Twojej Wyobraźni» - знання про історію Кракова, надалі: «Категорія I»; 

• B) КАТЕГОРІЯ II: «Kraków w Twojej Wyobraźni» - знання про народності, що проживають у Кракові, 

надалі: «Категорія II»; 

3. Учасниками Конкурсу, які надалі іменуються «Учасники», можуть бути: 

а) школярі у віці 6-11 років 

б) молодь у віці 12-18 років 



4. Учасниками конкурсу в Категорії I можуть бути діти і молодь, які належать до національних або 

етнічних меншин, або діти іноземців, що проживають у Кракові. В Категорії ІІ учасниками можуть 

бути діти і молодь, які проживають у Кракові. 

5. Учасниками не можуть бути співробітники Організатора або Ініціатора конкурсу, а також їх другі 

половини, діти, батьки, брати і сестри цих співробітників. 

6. Участь у конкурсі та отримання призу є можливим за умови дотримання Учасником правил 

Конкурсу. 

§ 4 

Подача заявки на участь у конкурсі, умови участі 

 

1. Для участі в конкурсі необхідно: подати заявку на участь у конкурсі починаючи з 26 жовтня 2019 

року до 21 листопада 2019 року використовуючи встановлений формуляр заявки, що містить повний 

набір даних: 

- ім'я та прізвище Учасника; 

- адреса електронної пошти Учасника; 

- повний підпис під заявкою, що містить ім'я та прізвище законного опікуна учасника Конкурсу або 

груповою заявкою, складеною навчальним закладом (школа, інтернат, дитячий будинок). 

Роздруковану і підписану одним з батьків або законним опікуном заявку, необхідно доставити до 

фонду «Zustricz» особисто в кожен робочий понеділок з 13.00 до 18.00 або 13 і 20 листопада 2019 

року з 17.00 до 19.00, а також 16 листопада 2019 року з 14.00 до 19.00 або рекомендованим 

листом за адресою: ul. Karmelicka 34/100, 31-128 Kraków до 21 листопада 2019 року. 

2. Після отримання заявки організатор відправляє електронний лист, що підтверджує її отримання, 

на вказану адресу електронної пошти і вносить зазначену особу в список учасників конкурсу. 

3. Датою реєстрації учасника є дата фактичного отримання оригіналу заявки і згоди батька / опікуна 

неповнолітнього на участь у конкурсі. 

4. Після подачі заявки Учасник повинен представити в строк з 26 жовтня 2019 року до 21 листопада 

2019 року у формі електронного файлу конкурсну роботу у вигляді відсканованої графіки, малюнку 

або комп'ютерної графіки, що містить 3-10 листів коміксу формату А4, якість сканування мін. 150 DPI, 

формат файлу JPG або PNG. 

5. Робота може складатися з одного завершеного оповідання або декількох окремих оповідань. 

Якщо робота складається з кількох історій, всі вони повинні розповідати про пригоди одного й того 

самого героя. 

6. Всі тексти в коміксі повинні бути написані польською мовою. 

7. Організатор залишає за собою право попросити учасника надіслати роботу повторно, після 

закінчення терміну подачі робіт у випадку виникнення технічних труднощів, пов'язаних з читанням 

файлу. 

8. Участь у Конкурсі є можливою після отримання підтвердження участі в конкурсі, про яке мова в  

§ 4. п.1 Правил та подання конкурсної роботи в електронному вигляді. 

9. Беручи участь в Конкурсі, Учасник погоджується з Правилами Конкурсу та дає згоду Організатору 

Конкурсу на обробку персональних даних, наданих для цілей Конкурсу. 

10. Один учасник може подати заявку на участь у Конкурсі тільки один раз. У Конкурсі можуть взяти 

участь тільки роботи, які раніше не були опубліковані в фізичному або електронному вигляді, і не 



приймали участі в інших конкурсах. У разі подання кількох заявок одним учасником для участі в 

конкурсі буде зареєстрована лише перша з них, доставлена за вказаною в § 4 п. 1 Правил адресою. 

11. Після надання конкурсної роботи Учасник не може вносити в неї змін. 

12. Учасник (або законний опікун) може подати на Конкурс тільки таку Конкурсну роботу, яка не 

порушує закон або прав третіх осіб. Зокрема: 

a) Учасник повинен бути автором Конкурсної роботи і не може використовувати в Конкурсній 

роботі чужі (в тому числі з Інтернету або з інших цифрових додатків) тексти, малюнки, 

бренди, логотипи, фотографії, фільми, записи, дані і т. п. або їх фрагменти. Зазначені вище 

елементи також не можуть бути чітко зображені в Конкурсній роботі, також в якості фону; 

b) Конкурсна робота не повинна містити образливих, наклепницьких чи іншого образливого 

змісту елементів; 

c) Конкурсна робота не повинна містити заборонених елементів, наприклад порнографічних, 

що зображують вбивство або знущання над тваринами, що пропагують фашизм чи інший 

тоталітарний режим державного устрою, а також не повинна підбурювати до етнічної чи 

національної ворожнечі. 

d) Конкурсна робота не повинна містити елементи, що суперечать правилам хорошого тону, 

наприклад, непристойних, що зачіпають релігійні почуття інших; 

e) Конкурсна робота не повинна закликати до протизаконних або небезпечних дій. 

13. У рамках Конкурсу Організатор проведе необов'язкові індивідуальні консультації для учасників. 

Консультації відбудуться: 

a) 07.11.2019 на території Internat Zespół Szkół Elektrycznych (os. Szkolne 17 w Krakowie) за участі 

представника Краківської асоціації коміксів з 16.00 до 19.00. 

b) 13.11.2019 в приміщенні фонду "Zustricz" (ul. Karmelicka 34/100) з 17.00-19.00. 

c) 16.11.2019 в приміщенні фонду "Zustricz" (ul. Karmelicka 34/100) з 14.00 до 16.00 і з 16.00 до 19.00 

за участі представника Краківської асоціації коміксів. 

d) 20.11.2019 в приміщенні фонду "Zustricz" (ul. Karmelicka 34/100) з 17.00 до 19.00. 

 

У разі великої зацікавленості Організатор проведе додаткові консультації, про які буде повідомлено 

окремо. 

§ 5 

Правила вибору переможців та нагородження учасників 

 

1. Переможці та особливо відзначені журі учасники конкурсу будуть визначені тільки з числа 

учасників, які відповідають всім умовам, перерахованим в § 3 і § 4 Правил. 

2. Переможці будуть визначені призначеним Організатором журі в складі: 

др. Рафал Колсут, Артур Вабік - Краківська асоціація коміксів 

Олександра Запольська - Фонд «Zustricz» 

Єжи Вознякєвіч - директор Воєводської публічної бібліотеки м. Кракова 

Ельжбєта Мірга-Войтовіч - аспірант факультету Політичних наук «Педагогічного університету в 

Кракові». 

3. Журі обере: 

а) в I Категорії для вікової групи 6-11 років: 



- 1 (прописом: одну) особу - далі: «Переможець в I Категорії», якій буде вручено приз, зазначений в 

§ 6 п. 1 а) перший абзац (-) Правил, чия Конкурсна робота відповідає зазначеним в § 4 пп. 4-6 

критеріям і буде визнана Журі найцікавішою в Категорії I; 

- 1 (прописом: одну) особу - далі: «Перша премія в Категорії I», якій буде вручено приз, зазначений 

в § 6 п. 1 а) другий абзац (-) Правил, чия Конкурсна робота відповідає зазначеним в § 4 пп. 4-6 

критеріям і буде визнана Журі цікавою в Категорії I; (наступна робота після роботи Переможця I 

Категорії); 

- 1 (прописом: одну) особу - далі: «Друга премія в категорії I», якій буде присуджений приз, 

зазначений в § 6 п. 1 а) третій абзац (-) Правил, чия конкурсна робота відповідає критеріям, 

зазначеним у § 4 пп. 4-6 і буде визнана Журі цікавою (наступна робота після роботи, що отримала 

Першу премію в Категорії I); 

b) в I Категорії для вікової групи 12-18 років: 

- 1 (прописом: одну) особу - далі: «Переможець в I Категорії», якій буде вручено приз, зазначений в 

§ 6 п. 1 а) перший абзац (-) Правил, чия конкурсна робота відповідає критеріям, зазначеним у § 4 пп. 

4-6 і буде визнана Журі найцікавішою в Категорії I; 

- 1 (прописом: одну) особу - далі: «Перша премія в категорії I», якій буде вручено приз, зазначений 

в § 6 п. 1 а) другий абзац (-) Правил, чия конкурсна робота відповідає критеріям, зазначеним у § 4 

пп. 4-6 і буде визнана Журі цікавою (наступна робота після роботи Переможця I Категорії); 

- 1 (прописом: одну) особу - далі: «Друга премія в Категорії I», якій буде присуджений приз, 

зазначений в § 6 п. 1 а) третій абзац (-) Правил, чия конкурсна робота відповідає критеріям, 

зазначеним у § 4 пп. 4-6 і буде визнана Журі цікавою (наступна робота після роботи, що отримала 

Першу премію в Категорії I); 

c) в II Категорії для вікової групи 6-11 років: 

- 1 (прописом: одну) особу - далі: «Переможець в Категорії ІІ», якій буде присуджений приз, 

зазначений в § 6 п. 1 b) перший абзац (-) Правил, чия конкурсна робота відповідає критеріям, 

зазначеним у § 4 пп . 4-6 і буде визнана Журі найцікавішою в Категорії II; 

- 1 (прописом: одну) особу - далі: «Перша премія в категорії II», якій буде присуджений приз, 

зазначений в § 6 п. 1 b) другий абзац Правил, чия конкурсна робота відповідає критеріям, 

зазначеним у § 4 пп. 4-6 і буде визнана Журі цікавою (наступна робота після роботи Переможця в II 

Категорії), 

- 1 (прописом: одну) особу - далі: «Друга премія в категорії II», якій буде присуджений приз, 

зазначений в § 6 п. 1 b) третій абзац (-) Правил, чия конкурсна робота відповідає критеріям, 

зазначеним у § 4 пп. 4-6 і буде визнана Журі цікавою (наступна робота після роботи, що отримала 

Першу премію в категорії ІІ); 

d) у IІ Категорії для вікової групи 12-18 років: 

- 1 (прописом: одну) особу - далі: «Переможець в категорії ІІ», якій буде вручено приз, зазначений 

в § 6 п. 1 а) перший абзац (-) Правил, чия конкурсна робота відповідає критеріям, зазначеним у § 4 

пп . 4-6 і буде визнана Журі найцікавішою в Категорії ІI; 

- 1 (прописом: одну) особу - далі: «Перша премія в категорії II», якій буде вручено приз, зазначений 

в § 6 п. 1 а) другий абзац (-) Правил, чия конкурсна робота відповідає критеріям, зазначеним у § 4 

пп. 4-6 і буде визнана Журі цікавою (наступна робота після роботи Переможця в II Категорії); 

- 1 (прописом: одну) особу - далі: «Друга премія в категорії II», якій буде присуджений приз, 

зазначений в § 6 п. 1 a) третій абзац (-) Правил, чия конкурсна робота відповідає критеріям, 

зазначеним у § 4 пп. 4-6 і буде визнана Журі цікавою (наступна робота після роботи, що отримала 

Першу премію в категорії ІІ); 



4. Вибираючи переможців і нагороджених в кожній категорії, Журі буде керуватися, зокрема, рівнем 

виконання роботи, її художнім оформленням і креативністю. 

5. 7 грудня 2019 року Організатор оголосить результати Конкурсу на вернісажі, який відбудеться в 

приміщенні Артетеки Воєводської публічної бібліотеки м. Кракова за адресою ul. Rajskа 12. 

6. Крім того, Організатор повідомить переможців та нагороджених про їх перемогу в Конкурсі, 

відправивши повідомлення на адресу електронної пошти, вказану Учасником або його законним 

опікуном в заявці на участь у Конкурсі, зазначеній в параграфі 4 пункту 1 Правил. 

7. В електронному повідомленні, у вище зазначеному пункті 7, Організатор відправить переможцям 

і нагородженим або їх законним опікунам інформацію про дату та місце отримання конкурсних 

нагород і призів, у порядку, зазначеному в параграфі 6 пункту 4 Правил. 

 

§ 6 

Нагороди та призи 

 

1. Після закінчення Конкурсу будуть присуджені наступні призи та нагороди: 

а) в категорії I в віковій групі 6-11 років: 

- Переможцю в I Категорії - приз: графічний планшет вартістю 500 злотих 

- Перша премія в категорії I - нагорода: набір графічних аксесуарів вартістю 300 злотих 

- Друга премія в категорії I - нагорода: набір графічних аксесуарів вартістю 200 злотих 

 

b) в категорії І в віковій групі 12-18 років: 

- Переможцю в I Категорії - приз: графічний планшет вартістю 500 злотих 

- Перша премія в категорії I - нагорода: набір графічних аксесуарів вартістю 300 злотих 

- Друга премія в категорії I - нагорода: набір графічних аксесуарів вартістю 200 злотих 

 

а) в категорії IІ у віковій групі 6-11 років: 

- Переможцю у IІ Категорії - приз: графічний планшет вартістю 500 злотих 

- Перша премія в категорії ІI - нагорода: набір графічних аксесуарів вартістю 300 злотих 

- Друга премія в категорії ІI - нагорода: набір графічних аксесуарів вартістю 200 злотих 

 

b) в категорії ІІ у віковій групі 12-18 років: 

- Переможцю у IІ Категорії - приз: графічний планшет вартістю 500 злотих 

- Перша премія в категорії ІI - нагорода: набір графічних аксесуарів вартістю 300 злотих 

- Друга премія в категорії IІ - нагорода: набір графічних аксесуарів вартістю 200 злотих 

 

2. Нагороди та премії, зазначені вище в пункті 1 цієї статті не оподатковуються на виграші в 

конкурсах. 



3. Нагороди та премії, зазначені вище в пункті 1, будуть видаватися тільки у вигляді, передбаченому 

Правилами, без можливості виплати їх еквівалента готівкою або обміну на інший приз чи премію. 

4. Нагороди та премії, зазначені в пункті 1 будуть вручені до 7 грудня 2019 року під час церемонії 

нагородження, яка відбудеться в Воєводській публічній бібліотеці м. Кракова за адресою ul. Rajska 

12. 

5. Один учасник в рамках Конкурсу може отримати тільки один приз або тільки одну премію. 

6. Призи та нагороди не включають покриття або відшкодування транспортних витрат на прибуття 

до Воєводської публічної бібліотеки за адресою ul. Rajska 12 в Кракові для отримання призу. 

7. Організатор не несе відповідальності за нездатність отримання призу Учасником з незалежних 

від Організатора причин. 

§ 7 

Публікація робіт 

1. Висвітлення Конкурсу, церемонія вручення призів і фотографії нагороджених робіт будуть 

розміщені на сайті www.zustricz.pl і можуть бути опубліковані в пресі або інших засобах масової 

інформації, а також у формі виставкових матеріалів та післяконкурсних публікацій. 

2. Учасник Конкурсу, беручи участь у Конкурсі, погоджується безкоштовно передати Організатору 

Конкурсу авторські права на конкурсну роботу (роботи) у всіх областях її використання, зокрема: 

а) друк і відтворення роботи - виготовлення копій усіма доступними методами, а саме: друк, 

репрографія, магнітний запис, цифрова техніка, 

b) введення в обіг, позичання, здача в оренду оригіналу або копії роботи, 

c) відтворення і трансляція або ретрансляція, а також надання публічного доступу до роботи в будь-

якому місці і в будь-який час за власним вибором (наприклад, в Інтернеті), 

d) використання Організатором в рекламних цілях, зокрема, в пресі, на телебаченні та в Інтернеті. 

3. Учасник Конкурсу, беручи участь у Конкурсі, погоджується на вільне без будь-яких обмежень 

використання Організатором Конкурсу авторських прав на конкурсну роботу (витвір), і, зокрема, на 

її повну або часткову зміну чи адаптацію, багаторазову публікацію. Організатор конкурсу має право 

публікувати конкурсні роботи (роботу) повністю або частково на будь-яких сайтах. 

4. Учасник Конкурсу, беручи участь в Конкурсі, дає Організатору Конкурсу згоду на розміщення 

конкурсної роботи (витвору) у всіх публікаціях, папках й інших опублікованих рекламних і 

маркетингових матеріалах в друкованому вигляді, а також на будь-яких інших носіях інформації. 

5. Учасник Конкурсу, беручи участь в Конкурсі, дає Організатору Конкурсу згоду на багаторазову 

публікацію імені та прізвища Учасника Конкурсу у всіх видах рекламних і маркетингових матеріалів 

Організатора Конкурсу, пов'язаних з цим Конкурсом або іншими конкурсами, що проводяться 

Організатором Конкурсу. 

6. За вищезазначені Публікації автори наданих коміксів не мають права на винагороду. 

 

§ 8 

Апеляції, розгляд скарг 

1. Рішення Журі є остаточними і не можуть бути оскаржені. 

2. Скарги з питань, пов'язаних з Конкурсом, повинні подаватися Організатору з обґрунтуванням 

протягом 30 днів з дати оголошення результатів Конкурсу, відповідно до § 4 пункту 5 Правил. Скарги 

повинні бути надані: 



а) письмово за наступною адресою: фонд "Zustricz", ul. Norymberska 10A / 26, 30-376 Kraków з 

поміткою "Otwarty Kraków" - поштою (дата на штемпелі має значення) або безпосередньо в офісі 

Організатора в Кракові, 

або 

б) по електронній пошті на адресу: konkurs@zustricz.pl. 

3. Організатор розгляне скарги протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту їх отримання. Відповідь 

на скаргу буде відправлена за вказаною у скарзі адресою. 

4. Організатор не відповідає за дефекти або якість призів. Всі претензії щодо дефектів або якості 

конкурсних призів, можуть бути адресовані Учасником тільки їх виробнику або продавцю. 

5. Наведені вище положення не обмежують права Учасників пред'являти претензії після 

проведення процедури подачі скарги або без подачі скарги. 

 

§ 9 

Захист персональних даних 

1. Адміністратором персональних даних, наданих Учасниками або їх законними опікунами, є фонд 

"Zustricz", ul. Norymberska 10A / 26, 30-376 Kraków. 

2. Адміністратор обробляє персональні дані з метою: 

а) проведення конкурсу, в тому числі визначення переможців і нагороджених, відповіді на питання, 

пов'язані з конкурсом, і розгляду скарг; 

б) видачі нагород і призів, 

в) подання або захист від претензій, пов'язаних з Конкурсом. 

3. Для отримання додаткової інформації про обробку даних ознайомтесь з Додатком до Правил: 

«ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ». 

 

§ 10 

Заключні положення 

1. Інформація про Конкурс розміщена на сайті www.zustricz.pl. 

2. Організатор конкурсу приймає рішення з усіх питань, не передбачених в Правилах. 

3. Організатор не несе відповідальності за неможливість отримання призу з вини Учасника 

конкурсу. 

4. Правила конкурсу публікуються в загальному доступі на сайті www.zustricz.pl. 

5. Інформацію про конкурс можна отримати по електронній пошті: konkurs@zustricz.pl, а також в 

офісі фонду "Zustricz", у Краківській асоціації коміксів - на Міжнародному книжковому ярмарку в 

Кракові, в Воєводській публічній бібліотеці за адресою ul. Rajska 1. 

6. Інформація про результати конкурсу буде опублікована в Dziennik Polski, на міському порталі 

Magiczny Kraków і www.zustricz.pl. 

 

 

 

http://www.zustricz.pl/


Додаток до Правил конкурсу 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

1. Адміністратором персональних даних Учасників і законних опікунів, які подають заявки Учасників, 

є Організатор Конкурсу "Otwarty Kraków" - Фонд «Zustricz», ul. Norymberska 10A / 26, 30-376 Kraków. 

2. Ми обробляємо Ваші персональні дані в наступних цілях: 

2.1. Для проведення Конкурсу, включаючи обробку заявок, відбір переможців і призерів, відповіді 

на ваші питання, пов'язані з конкурсом та для розгляду скарг. Юридичною підставою обробки даних 

є необхідність реалізації законних інтересів адміністратора; законні інтереси адміністратора 

полягають в проведенні конкурсу (пункт 1 статті 6 пункту f Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського 

парламенту і Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних 

даних та про вільний обіг таких даних) скасування Директиви 95 / 46 / EC - загальне положення про 

захист даних, в подальшому: «Правило»); 

2.2. З метою вручення Вам призу або нагороди, в разі виграшу. Юридична підстава для обробки - 

необхідність виконати зобов'язання адміністратора видати приз переможцю конкурсу або 

нагородити премійованого учасника або його законного опікуна (пункт 1 статті 6 пункту c 

Регламенту); 

2.3. Вирішення питань, пов'язаних зі скаргами в рамках конкурсу. Юридичною підставою для 

обробки є необхідність реалізації законних інтересів адміністратора; законний інтерес 

адміністратора - право відстоювати або захищати свої права в рамках конкурсу (пункт 1 статті 6 

пункту f Регламенту); 

3. Зверніть увагу, що ми обробляємо лише ті персональні дані, які Ви нам надали, включаючи 

інформацію, що міститься в заявці на участь у конкурсі. 

4. Персональні дані Учасників та законних опікунів будуть оброблятися до кінця періоду подачі скарг 

з питань, пов'язаних з Конкурсом (див. § 7 пункт 2 Правил), а також дані Учасників та опікунів, які 

подали претензії, пов'язані з Конкурсом, - до остаточного врегулювання справи, що виникла в 

результаті претензії, з урахуванням пункту 6 (див. нижче). 

5. Ми будемо обробляти персональні дані Учасників та законних опікунів виключно для розгляду 

претензій або захисту від претензій також після закінчення зазначеного періоду, але не довше, ніж 

протягом строку позовної давності, передбаченого законом. 

6. Учасник і законний опікун мають право: 

- вимагати: доступ до своїх персональних даних, виправлення, видалення або обмеження їх 

обробки, 

- подати скаргу до контролюючого органу, що займається захистом персональних даних, тобто Главі 

Управління з захисту персональних даних. 

7. У тій мірі, в якій основою для обробки персональних даних є законний інтерес адміністратора 

(див. пункти 2.1 і 2.3 вище), Учасник і законний опікун має право заперечувати проти обробки його 

персональних даних з причин, пов'язаних з його конкретною ситуацією. 

8. Надання персональних даних не є обов'язковим або беззаперечною вимогою, але їх ненадання 

унеможливлює участь у Конкурсі. 

9. Адміністратор призначив інспектора з захисту персональних даних, з яким можна зв'язатися по 

електронній пошті: info@zustricz.pl з будь-якого питання, що стосується обробки персональних 

даних. 

10. Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу, тобто Голові з захисту персональних 

даних, що знаходиться за адресою ul. Stawki 2 Warszawa, www.uodo.gov.pl. 


