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Regulamin Konkursu na scenariusz krótkometrażowego filmu 
fabularnego inspirowanego „Pociągiem” Jerzego Kawalerowicza 

 

1. Organizatorem Konkursu na scenariusz krótkometrażowego filmu 
fabularnego inspirowanego „Pociągiem” Jerzego Kawalerowicza, 
zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich 
(SFP) z siedzibą w Warszawie (00-834 Warszawa), ul. Pańska 85, 
wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000068354, poprzez działające w 
jego strukturach Studio Młodzi i Film im. Andrzeja Munka zwane dalej w 
Regulaminie „Studio Munka” lub „Organizator”.  

2. Przedmiotem Konkursu, organizowanego w stulecie urodzin Jerzego 
Kawalerowicza, jest scenariusz filmu krótkometrażowego o tematyce 
współczesnej, inspirowany „Pociągiem”. Film powinien trwać od 15 do 
30 minut (włącznie z napisami). Twórcy mają pełną swobodę, jeśli chodzi 
o sposób nawiązania do pierwowzoru. 

Konkurs finansowany jest przede wszystkim ze środków Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich.  

3. Partnerami Konkursu są: TVN S.A., Wytwórnia Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych, Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla młodych twórców i twórczyń, studentów, 
studentek, absolwentów i absolwentek szkół filmowych, telewizyjnych i 
artystycznych. Autor/autorka scenariusza powinien/na przedstawić 
propozycję reżysera/ki, który/a podejmie się realizacji filmu. Reżyser lub 
reżyserka powinni mieć poniżej 40. roku życia i mieć przed sobą 
pełnometrażowy debiut fabularny (w przypadku scenarzystów i 
scenarzystek nie ma takiego ograniczenia). Każdy twórca może zgłosić 
jeden projekt. 

5. Uczestnikiem Konkursu może być autor/autorka scenariusza będący 
wyłącznie osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do 
czynności prawnych. 

6. Jeśli Organizator zdecyduje o powstaniu filmu to powstanie on w ramach 
Programu „30 Minut”, którego organizatorem i koordynatorem oraz 
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producentem filmów powstających w ramach tego programu jest Studio 
Munka. W Konkursie mogą brać udział także scenarzyści i scenarzystki, 
którzy już wcześniej realizowali filmy w Studiu Munka, również w 
ramach Programu „30 Minut”.  

7. Zrealizowany film nie może być przedstawiany w szkołach jako film 
dyplomowy lub zaliczeniowy w toku studiów. 

8. Nagrodami w Konkursie są: 

- I Nagroda – 8 000 zł oraz szansa realizacji filmu na podstawie 
zwycięskiego Projektu; 

- II  Nagroda – 6 000 zł; 

- III Nagroda – 4 000 zł.  

9. Zgłoszenia Projektu do Konkursu dokonuje Uczestnik. 

10. Projekt winien zawierać:   

a) streszczenie (maksimum 2 strony1); 
b) scenariusz; 
c) wskazanie reżysera/reżyserki oraz eksplikację reżysera/reżyserki 

(maksimum 2 strony2); 
d) życiorys scenarzysty/scenarzystki i reżysera/reżyserki z 

uwzględnieniem dokonań twórczych (np. filmy, nagrody, scenariusze, 
stypendia, szkolenia itd. - maksimum 2 strony); 

e) wskazanie współscenarzystów wraz z informacją, czy są również 
debiutantami;  

f) oświadczenie autora/autorki scenariusza, że jest on/ona wyłącznym 
twórcą i posiada do niego całość autorskich praw majątkowych oraz, 
że może nimi swobodnie rozporządzać bez żadnych ograniczeń, a 
także, iż wyraża zgodę na zgłoszenie i wykorzystanie scenariusza w 
ramach Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, z 
zaznaczeniem, czy scenariusz stanowi przeróbkę literacką utworu 
innego autora. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu powyżej, 
stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;  

g) wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

11. Zgłoszenie Projektu równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika/ 
Uczestniczkę oświadczenia, że twórca lub twórczyni (twórcy) scenariusza 

 
1 strona tekstu pisanego czcionką 12 i z odstępami 1,5 wiersza, około 3000 znaków ze spacjami 
2 strona tekstu pisanego czcionką 12 i z odstępami 1,5 wiersza, około 3000 znaków ze spacjami 
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będącego elementem Projektu posiada (posiadają) do niego całość 
autorskich praw majątkowych i praw zależnych oraz, że Uczestnik/ 
Uczestniczka może nimi swobodnie rozporządzać bez żadnych 
ograniczeń.   

12. Projekty (1 egzemplarz) należy składać osobiście lub nadsyłać listem 
poleconym lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru na adres: 
 

Studio Munka  
ul. Pańska 85   
00-834 Warszawa  
(z dopiskiem "Konkurs na film inspirowany Pociągiem"). 

 
oraz  

 
drogą mailową na adres: studiomunka@sfp.org.pl 
do dnia 15 sierpnia 2022. 
 
13. Na froncie teczki zawierającej Projekt należy zamieścić następujące 

informacje: nazwę Konkursu, tytuł Projektu, imię i nazwisko Uczestnika. 

14. Wszelkie koszty związane z dokonaniem zgłoszenia Projektu, w tym w 
szczególności koszty przesyłki oraz druku materiałów przekazywanych w 
zgłoszeniu obciążają Uczestnika. 

15. Przekazane w zgłoszeniu materiały nie są odsyłane ani w trakcie, ani po 
zakończeniu naboru do Konkursu. Zgłoszenia Projektu nie 
zakwalifikowanego do realizacji zostaną zniszczone przez Organizatora. 

16. Wstępnej kwalifikacji Projektów, w tym w zakresie poprawności i 
kompletności zgłoszenia, dokonuje Organizator. W przypadku 
stwierdzenia błędów, braków lub wątpliwości w zakresie dokonanego 
zgłoszenia Projektu, Organizator może odrzucić Projekt lub wezwać 
Uczestnika/Uczestniczkę do jego uzupełnienia w wyznaczonym przez 
Organizatora terminie. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają 
jakiejkolwiek procedurze odwoławczej. Organizator nie jest zobowiązany 
do udzielania wyjaśnień w przedmiocie decyzji wydanej w tej mierze, ale 
może na prośbę Uczestnika przekazać uwagi do Projektu.   

17. Decyzja o wyborze zwycięskiego Projektu nie jest jednoznaczna z 
decyzją o przystąpieniu do realizacji Projektu i produkcji filmu w ramach 
Programu „30 minut” Studia Munka SFP. Decyzję ostateczną, biorąc pod 
uwagę wyłącznie kryterium budżetowe, podejmuje Prezes SFP lub z 
upoważnienia Prezesa - Dyrektor Studia Munka ds. Produkcji.  

mailto:studiomunka@sfp.org.pl
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18. Niezbędnym warunkiem wyprodukowania filmu jest przeniesienie w 
oparciu o odrębną umowę na rzecz Organizatora/Producenta 
Wykonawczego autorskich praw majątkowych i praw zależnych przez 
wszystkich współtwórców filmu.   

19.  O wynikach Konkursu Organizator powiadomi laureatów Nagród mailem 
na adres podany przez Uczestnika. 

20. Z chwilą powiadomienia Uczestnika/Uczestniczki o wyborze 
zwycięskiego Projektu Organizatorowi przez okres dwóch lat będzie 
przysługiwać prawo wyłączności w zakresie realizacji Projektu i w 
okresie tym Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się nie podejmować 
żadnych działań i czynności, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić 
realizację Projektu przez Organizatora, chyba że Organizator przed 
upływem tego terminu złoży Uczestnikowi pisemne oświadczenie, iż nie 
zamierza realizować Projektu.  

21. Przewidywany przez Organizatora budżet na produkcję filmu na 
podstawie zwycięskiego scenariusza wynosi 200.000 PLN brutto, z 
zastrzeżeniem możliwość zmiany budżetu przez Organizatora, w tym 
zwiększenia jego wysokości, zwłaszcza w przypadku podjęcia decyzji o 
koprodukcji. 

22. Wszelkie decyzje związane z możliwościami koprodukcji lub zwiększania 
budżetu przez producenta zewnętrznego należą do Organizatora. Decyzję 
o wyborze producenta wykonawczego lub koproducenta podejmuje 
Dyrektor Studia Munka ds. Produkcji na prośbę/wniosek Uczestnika / 
Uczestniczki. Jeżeli Projektem jest już zainteresowany producent 
zewnętrzny inny niż Studio Munka, Uczestnik/Uczestniczka może 
wskazać go jako potencjalnego producenta wykonawczego lub 
koproducenta, przy czym wskazanie to nie ma dla Organizatora 
charakteru wiążącego. 

23. Organizator zapewnia ze swojej strony Opiekuna Artystycznego. 
Uczestnik/Uczestniczka może zaproponować osobę Opiekuna 
Artystycznego, ale ostateczna decyzja o wyborze Opiekuna należy do 
Dyrekcji Studia Munka. Osoby te nadzorują ze strony Organizatora pracę 
Uczestnika/Uczestniczki, reżysera/reżyserki i producenta zewnętrznego.  

24. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz osób 
wskazanych w zgłoszeniu Projektu jest Organizator (SFP). 

25.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz 
postanowieniach Regulaminu. 

26.Dane osobowe, o których mowa w ust. 24 przetwarzane będą̨ w celu 
weryfikacji Projektów zgłoszonych do Konkursu, oraz skontaktowania się 
z Uczestnikiem/Uczestniczką celem przekazania informacji o wynikach 
Konkursu, ogłoszenia zwycięzców oraz ewentualnej realizacji Projektu, w 
przypadku zakwalifikowania Projektu do realizacji. 

27.Dane osobowe Uczestnika/Uczestniczki będą przetwarzane na podstawie 
art. 6 ust 1 lit a) RODO, tj. jego zgody na udział w Konkursie i 
przetwarzanie danych osobowych wyrażoną w zgłoszeniu Projektu do 
Konkursu oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Organizatora tj. art. 6 ust. 1 lit f. RODO polegającego na rozpatrywaniu 
ewentualnych reklamacji, nawiązania kontaktu z Uczestnikiem, 
dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. W przypadku 
przyznania Nagrody w Konkursie, dane osobowe Uczestnika/ 
Uczestniczki będą także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO w związku z wymogami przepisów prawa podatkowego i 
rachunkowego, gdyż jest to konieczne dla wypełnienia obowiązków 
podatkowych oraz właściwych rozrachunków.  

28.Dane osobowe pozostałych osób, wskazanych przez Uczestnika/ 
Uczestniczkę przetwarzane będą przez Organizatora w celu realizacji 
prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających 
na weryfikacji warunków formalnych przedstawionych w Regulaminie, w 
tym treści złożonych oświadczeń dotyczących praw autorskich, oceny 
Projektu, ewentualnego rozpatrywania reklamacji bądź dochodzeniu 
roszczeń lub obrony przed nimi. 

29.Udzielenie zgody przez Uczestnika/Uczestniczkę, o której mowa w ust. 
27 jest dobrowolne. 

30.Każdemu Uczestnikowi/Uczestniczce przysługuje prawo do cofnięcia 
udzielonej zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed 
jej cofnięciem. Wycofanie zgody na udział w Konkursie lub cofnięcie 
udzielonej zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych 
Uczestnika/Uczestniczki jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 
Konkursie.  

31.Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych w formie klauzuli 
informacyjnej stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu, który stanowi jego 
integralną część. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje 
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się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

32.Organizator jest uprawniony do dokonywania w każdym czasie 
dowolnych zmian w niniejszym Regulaminie, co nie wpływa na 
ograniczenie praw już nabytych przez Uczestników. 

33. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników 
poprzez zamieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej 
Organizatora www.studiomunka.pl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.studiomunka.pl/
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Załącznik nr 1 
do regulaminu Konkursu na scenariusz krótkometrażowego filmu 
fabularnego inspirowanego „Pociągiem” Jerzego Kawalerowicza 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
1. TYTUŁ PROJEKTU : ............................................................................................................................. 
 
2. IMIĘ I NAZWISKO REŻYSERA:  …………………………………………………………………………. 
 
3. DATA  URODZENIA:  .......................................................................................................... 
 
4. NAZWA UKOŃCZONEJ UCZELNI / WYKSZTAŁCENIE: …………………………………………….. 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
5. ADRES SKŁADAJĄCEGO: ................................................................................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. NUMER TELEFONU (dana fakultatywna) 
................................................................................................................................................................... 
 
7. ADRES E-MAIL: ..................................................................................................................................... 
 
8. IMIĘ I NAZWISKO SCENARZYSTY / WSPÓŁSCENARZYSTY: ..................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
MIEJSCE I DATA     PODPIS 
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Załącznik nr 2 

do regulaminu Konkursu na scenariusz krótkometrażowego filmu 
fabularnego inspirowanego „Pociągiem” Jerzego Kawalerowicza 

 
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 

AUTORA / WSPÓŁAUTORA SCENARIUSZA 

 

TYTUŁ PROJEKTU: ............................................................................................................. 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA SCENARIUSZA DO PROJEKTU: 

……………………………………………………………………………………………. 

3. ADRES ZAMIESZKANIA: 

…………………………………………………………………….……………………… 

4. E-MAIL (dana fakultatywna):  

……………………………………………………………….………………………….. 

5. NUMER TELEFONU (dana fakultatywna): 

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

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE:  

 

Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść. 

 

Jestem: * /należy zaznaczyć jeden z poniższych wariantów/ 

 

o wyłącznym twórcą scenariusza do projektu wskazanego w pkt. 1 powyżej (dalej: 

„Scenariusz”) i posiadam do niego całość autorskich praw majątkowych, którymi 

mogę swobodnie rozporządzać bez żadnych ograniczeń, a także wyrażam zgodę na 

zgłoszenie i wykorzystanie Scenariusza w ramach Konkursu zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu programu; 
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o współtwórcą Scenariusza i wspólnie z pozostałymi współtwórcami posiadam do niego 

autorskie prawa majątkowe, w udziale wynoszącym ……%. Współtwórcy 

Scenariusza mogą swobodnie rozporządzać bez żadnych ograniczeń ww. prawami do 

Scenariusza, przy czym konieczna jest do tego zgoda wszystkich współtwórców. 

Oświadczam, że w zakresie mojego udziału wyrażam zgodę na zgłoszenie i 

wykorzystanie Scenariusza w ramach Konkursu zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu programu. 

 

Scenariusz nie stanowi przeróbki literackiej utworu innego autora. 

 

Zapoznałem/am się z treścią informacji o przetwarzaniu przez Stowarzyszenie 

Filmowców Polskich (dalej: „SFP”) danych osobowych, wskazanej poniżej. 

 

 

 

MIEJSCE I DATA      PODPIS 

 

 

 

..................................................    ............................................... 
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ZAŁĄCZNIK DO OŚWIADCZENIA AUTORA / WSPÓŁAUTORA SCENARIUSZA 
 

Informacja dla autora scenariusza lub osoby której przysługują autorskie prawa 
majątkowe do scenariusza zgłoszonego przez Uczestnika Konkursu na scenariusz 

krótkometrażowego filmu fabularnego inspirowanego „Pociągiem”  
Jerzego Kawalerowicza 

 
Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie 00-834 (dalej jako SFP), 
ul. Pańska 85, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000068354, o numerze NIP: 525-12-
88-627, a także o numerze REGON: 000818002, informuje, iż jest administratorem 
Twoich danych osobowych podanych nam w ramach uczestnictwa w Konkursie na 
scenariusz krótkometrażowego filmu fabularnego inspirowanego „Pociągiem” Jerzego 
Kawalerowicza. 
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować 
się z nami pod adresem: ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa. Należy wówczas podać swoje 
imię i nazwisko oraz adres e-mail lub adres korespondencyjny, w celu prawidłowego 
zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść 
zgłoszenia. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby kontaktującej się z nami 
możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych osobowych. 
Możesz także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-
mail: iod@sfp.org.pl 
Skąd mamy Twoje dane osobowe? 
Przetwarzamy dane osobowe gdyż zostały one nam przekazane: 

a) przez Ciebie w związku powyższym oświadczeniem lub 
b) przez Uczestnika zgłaszającego Projekt do udziału w Konkursie  lub 
c) przez autora/współautora scenariusza bądź inną osobę której przysługują autorskie 
prawa majątkowe do scenariusza 

Zakres przetwarzanych danych 
Przetwarzamy dane w zakresie ujętym w przesłanym zgłoszeniu Projektu , niniejszym 
oświadczeniu autora scenariusza lub też w przekazanych nam oświadczeniach 
dotyczących praw autorskich. Z reguły jest to następujący zakres danych: imię i nazwisko, 
lub nazwa działalności, adres, dane kontaktowe (e-mail, telefon), tytuł scenariusza, 
określony udział w prawach autorskich majątkowych. 
Podstawy i cele przetwarzania Twoich danych osobowych 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych 
interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających na weryfikacji warunków formalnych 
przedstawionych w Regulaminie, w tym treści złożonych oświadczeń dotyczących praw 
autorskich, ustalenia autorstwa utworów, oceny Projektu w ramach Konkursu, 
ewentualnego rozpatrywania reklamacji bądź dochodzeniu roszczeń lub obrony przed 
nimi. 

 
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia 
udziału w Konkursie. 
Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 
Przekazywanie Twoich danych osobowych innym podmiotom 
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania SFP tj.  
serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na 
których te dane osobowe są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy 
consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów w 
tym firmy obsługujące te serwery. Dane mogą być również ujawnione innym 
współautorom scenariusza lub podmiotom którym przysługują autorskie prawa majątkowe 
do scenariusza, w przypadku kierowania do SFP roszczeń. Twoje dane osobowe mogą 
być również ujawniane w przypadku uzyskania nagrody w Konkursie również Partnerom 
Konkursu lub fundatorom nagród wskazanym w Regulaminie.  
Ponadto Twoje dane osobowe mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy: 
a) obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa, lub 
b) jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego, lub 
c) udzielisz nam na to zgodę 

 
Twoje dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
Okres przechowywania Twoich danych osobowych 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu, chyba że 
wcześniej cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o ile była przez Ciebie 
udzielona, wówczas Twoje dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie 
zgody.  
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W przypadku złożenia reklamacji lub powstania roszczeń Twoje dane osobowe będziemy 
również przetwarzać przez okres rozpatrywania reklamacji lub dochodzenia roszczeń, nie 
dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów 
prawa przysługujących SFP i w stosunku do SFP z uwagi na to, że jest to niezbędne do 
realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów SFP. 
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych 
Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Osobie, której dane osobowe dotyczą na warunkach przewidzianych w RODO, 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tych celach, chyba że 
będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla nas 
ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw 
i wolności, lub dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Przysługuje Tobie prawo do cofnięcia udzielonej SFP zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Twoje zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 
dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na 
ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku 
skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz 
adresu zamieszkania lub adresu e-mail, ewentualnie adresu do korespondencji, w celu 
prawidłowego zidentyfikowania Twojej osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia 
wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się 
do Ciebie o podanie dodatkowych danych osobowych uwierzytelniających lub zadzwonić 
pod przekazany nam numer telefonu. 

 

 

MIEJSCE I DATA      PODPIS 

 

 

...................................................    ................................................... 
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Załącznik nr 3 
do regulaminu Konkursu na scenariusz krótkometrażowego filmu 
fabularnego inspirowanego „Pociągiem” Jerzego Kawalerowicza 

 

Informacja dla Uczestników Konkursu na scenariusz krótkometrażowego filmu 
fabularnego inspirowanego „Pociągiem” Jerzego Kawalerowicza oraz osób 

wskazanych w zgłoszeniach Projektowych przez Uczestników 

Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie 00-834 (dalej jako SFP), 
ul. Pańska 85, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000068354, o numerze NIP: 525-12-
88-627, a także o numerze REGON: 000818002, informuje, iż jest administratorem 
Twoich danych osobowych podanych nam w ramach uczestnictwa w Konkursie na 
scenariusz krótkometrażowego filmu fabularnego inspirowanego „Pociągiem” Jerzego 
Kawalerowicza. 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować 
się z nami pod adresem: ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa. Należy wówczas podać swoje 
imię i nazwisko oraz adres e-mail lub adres korespondencyjny, w celu prawidłowego 
zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść 
zgłoszenia. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby kontaktującej się z nami 
możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych osobowych. 

Możesz także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-
mail: iod@sfp.org.pl 

Skąd mamy Twoje dane osobowe? 

Przetwarzamy dane osobowe gdyż zostały one nam przekazane: 

a) przez Ciebie w związku ze zgłoszeniem Projektu do udziału w Konkursie lub 
b) przez Uczestnika zgłaszającego Projekt do udziału w Konkursie lub 
c) przez autora/współautora scenariusza bądź inną osobę której przysługują autorskie 

prawa majątkowe do scenariusza 

Zakres przetwarzanych danych 

Przetwarzamy dane w zakresie ujętym w przesłanym zgłoszeniu Projektu oraz 
przekazanych nam oświadczeniach scenarzystów/współscenarzystów dotyczących praw 
autorskich, bądź oświadczeniach przekazanych przez podmioty którym przysługują 
autorskie prawa majątkowe. Wobec autorów scenariusza bądź podmiotów którym 
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przysługują autorskie prawa majątkowego do niego są to z reguły: imię i nazwisko, lub 
nazwa działalności, adres, dane kontaktowe (e-mail, telefon), tytuł scenariusza, określony 
udział w prawach autorskich majątkowych. Wobec potencjalnych producentów lub 
koproducentów wskazanych przez Uczestnika/Uczestniczkę, są to: nazwa lub imię i 
nazwisko, adres, ewentualnie inne dane kontaktowe które wskazał 
Uczestnik/Uczestniczka. 

Podstawy i cele przetwarzania Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) wyrażonej 
w zgłoszeniu Projektu w celu przeprowadzenia naboru do Konkursu, wyboru Projektów 
do Konkursu przez Radę Artystyczną, oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Organizatora tj. art. 6 ust. 1 lit f. RODO polegającego na rozpatrywaniu ewentualnych 
reklamacji, nawiązaniu kontaktu, dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed 
nimi. W przypadku przyznania Nagrody w Konkursie, dane osobowe 
Uczestnika/Uczestniczki będą także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
w związku z wymogami przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, gdyż jest to 
konieczne dla wypełnienia obowiązków podatkowych oraz właściwych rozrachunków. 
Dane osobowe pozostałych osób niż Uczestnik, przetwarzane będą przez Organizatora w 
celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających 
na weryfikacji warunków formalnych przedstawionych w Regulaminie, w tym treści 
złożonych oświadczeń dotyczących praw autorskich, oceny Projektu w ramach Konkursu, 
ewentualnego rozpatrywania reklamacji bądź dochodzeniu roszczeń lub obrony przed 
nimi. 

 
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia 
udziału w Konkursie. 
Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 

Przekazywanie Twoich danych osobowych innym podmiotom 

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania SFP tj.  
serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na 
których te dane osobowe są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy 
consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów w 
tym firmy obsługujące te serwery..  

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy: 

a) obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa lub 
b) jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego lub 
c) udzielisz nam na to zgodę 
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Twoje dane osobowe mogą być również ujawniane w przypadku uzyskania nagrody w 
Konkursie również Partnerom Konkursu lub fundatorom nagród wskazanym w 
Regulaminie. Twoje dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy. 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji Konkursu chyba 
że wcześniej cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli ją 
udzieliłeś/udzieliłaś wówczas Twoje dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez 
Ciebie zgody.  

W przypadku złożenia reklamacji lub powstania roszczeń Twoje dane osobowe będziemy 
również przetwarzać przez okres rozpatrywania reklamacji lub dochodzenia roszczeń, nie 
dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów 
prawa przysługujących SFP i w stosunku do SFP z uwagi na to, że jest to niezbędne do 
realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów SFP. 

W przypadku przyznania i wypłaty nagrody, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać 
zgodnie z wymogami prawa podatkowego i rachunkowego, przez 5 lat licząc od końca 
roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.  

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych 

Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Osobie, której dane osobowe dotyczą na warunkach przewidzianych w RODO, 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tych celach, chyba że 
będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla nas 
ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw 
i wolności, lub dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Przysługuje Tobie prawo do cofnięcia udzielonej SFP zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Twoje zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 
dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na 
ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku 
skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz 
adresu zamieszkania lub adresu e-mail, ewentualnie adresu do korespondencji, w celu 
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prawidłowego zidentyfikowania Twojej osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia 
wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się 
do Ciebie o podanie dodatkowych danych osobowych uwierzytelniających lub zadzwonić 
pod przekazany nam numer telefonu. 

 

   
 
 

MIEJSCE I DATA      PODPIS 

 

 

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