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§ 1 
ORGANIZATOR 

Organizatorem Księgi Rekordów Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 
Kościuszki, zwanej dalej „Księgą Rekordów”, jest Rada Samorządu Studenckiego Akademii 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu (51-147), 
ul. Czajkowskiego 109, zwana dalej „Organizatorem”. 

 
§ 2 

ADRESACI 

Do Księgi Rekordów AWL wpisywane są osiągnięcia studentów wojskowych i cywilnych 
Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki zwanej dalej AWL, 

słuchacze Studium Oficerskiego.  
 

§ 3 
SŁOWNIK POJĘĆ 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument, który reguluje zasady 
funkcjonowania Księgi Rekordów AWL, 

2) Księdze Rekordów AWL – należy przez to rozumieć Internetowy katalog rekordów, 

znajdujący się pod adresem: https://www.wojsko-polskie.pl/awl/samorzad-ksiega-
rekordow-awl, 

3) Kapitule Księgi – należy przez to rozumieć Samorząd Studencki AWL, 
4) Rekordzie – należy przez to rozumieć wydarzenie, przedmiot, czynność jednej lub wielu 

osób, które zostały uznane przez Kapitułę Księgi, 

5) Zgłoszeniu Rekordu, Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć dokument pisemny, spełniający 
wymogi Regulaminu, którego celem jest zgłoszenie Rekordu do zbadania przez Kapitułę 

Księgi i wpisanie do Księgi Rekordów AWL, a którego wzór określono w Załączniku nr 1 
do Regulaminu.  

 

§ 4 
CELE 

Utworzenie Księgi Rekordów AWL ma na celu: 
1) popularyzację rywalizacji wśród studentów i słuchaczy studium oficerskiego; 
2) promocję sukcesów, osiągnieć studentów i słuchaczy studium oficerskiego; 

3) promocję wizerunku AWL;   
4) promocję młodych talentów;  

5) udokumentowanie osiągnieć.  
 

§ 5 
ZGŁASZANIE PROPOZYCJI REKORDÓW 

1. Jedno Zgłoszenie powinno zawierać komplet informacji o zgłaszanej propozycji Rekordu 

i przesyłane powinno być jedną wiadomością e-mail. Zgłoszenia niekompletne nie są 
rozpatrywane. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe przesłanie danych 
wymienionych w Regulaminie w jednej wiadomości e-mail, to w pierwszej wiadomości 

zgłaszającej propozycję Rekordu należy wskazać przyczyny takiej sytuacji (np. zbyt duże 
załączniki).  

2. Wnioskodawca przesyła Zgłoszenie na adres:   samorzad@awl.edu.pl. 
3. Zgłoszenia rozpatrywane są w okresie do 30 dni od dnia ich wpłynięcia do Kapituły Księgi. 
4. Kapituła Księgi ma prawo odrzucić Zgłoszenie bez podawania uzasadniania.  

5. Kapituła Księgi podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych większością zwykłą  
w głosowaniu jawnym, przy uzyskaniu przynajmniej 51% ważnych głosów, przy udziale 

kworum wynoszącym minimum 2/3 składu Kapituły Księgi. 
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6. W przypadku sytuacji spornej Kapituła Księgi może zażądać powtórzenia bicia Rekordu  

w obecności przedstawicieli Samorządu Studenckiego i kadry zawodowej AWL.  
7. Po zatwierdzeniu Zgłoszenia przez Kapitułę Księgi, zostaje on oficjalnie opublikowany 

na  stronie internetowej: https://www.wojsko-polskie.pl/awl/samorzad-ksiega-rekordow-

awl 
 

§ 6 
ZAKRES REKORDÓW 

1. Do Księgi Rekordów AWL zgłaszane są Rekordy związane z następującymi dyscyplinami:  

1) obronność (strzelectwo, umiejętność posługiwania się bronią oraz sprzętem 
wojskowym); 

2) rywalizacja sportowa. 
2. Dopuszcza się wpisanie do Księgi Rekordów AWL Rekordów niezwiązanych bezpośrednio  

z funkcjonowaniem AWL, a promujących osiągniecia jej studentów.  

 
§ 7 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji 
rozstrzyga Kapituła Księgi. 

2. Organizator zobowiązuje się chronić dane osobowe przed ich naruszeniem  
tj. przed działaniem, które prowadzić będzie do przypadkowego lub niezgodnego z prawem 

zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego 
dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 
przetwarzanych oraz zabezpieczyć dane osobowe zgodnie z regulacjami w Rozporządzeniu 

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. 
3. W ramach współpracy AWL z Radą Samorządu Studenckiego zostały uzgodnione zakresy 

swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających  

z RODO, w szczególności uzgodniono, że Administratorem danych osobowych  
są wspólnie Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (AWL)  

51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109 oraz Rada Samorządu Studenckiego   
z siedzibą w AWL, którzy są wspólnie odpowiedzialni za wykonanie wobec osób, których 
dane dotyczą, obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie wykonywania 

przysługujących praw.  
4. Akceptując Regulamin, zgłaszający i uczestnik wyraża nieodpłatną, nieograniczoną 

ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, 
powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach 
wykonanych podczas konkurencji  bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w 

celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych wydarzenia.  Powyższa zgoda jest 
jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas konkurencji mogą być 

umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej AWL oraz 
serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook, Instagram 
itp. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności – kadrowanie czy obróbka 

graficzna jest niedozwolona. Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania ich autora 
oraz źródła pochodzenia. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prorektora ds. studenckich.  
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Załącznik Nr 1  

 

WROCŁAW…………………. 
 

KARTA ZGŁOSZENIA   ………………… 
                                      (NUMER ZGŁOSZENIA WPISUJE KAPITUŁA)  

 
 

1. Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej  
 

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

2. Imiona i nazwiska pozostałych uczestników  
.................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

3. Kategoria: (niewłaściwe skreślić) 
 

● Studenci wojskowi 

● Studencki cywilni 

● Słuchacze studium  
 

 
4. Opis rekordu 

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
 
5. Dokumentacja fotograficzna lub video, kserokopia certyfikatu, komunikatu startowego lub 

innego dokumentu potwierdzającego pobicie rekordu, oświadczenie komisji sędziowskiej, świadków 
potwierdzających pobicie rekordu.  

 
 
 

 
6. Dane do kontaktu 

 
● Telefon..................................... 

● Mail.......................................... 
 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z regulaminem 

 

 

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



Załącznik Nr 2  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(dalej RODO), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych są wspólnie Akademia Wojsk 
Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki dalej AWL z siedzibą przy, ul. Czajkowskiego 
109, 51-147 Wrocław oraz Rada Samorządu Studenckiego  z siedzibą w AWL.  

1. Inspektor Ochrony Danych  

Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane 

dotyczą: Rada Samorządu Studenckiego z siedzibą w AWL, adres mailowy: 
samorzad@awl.edu.pl oraz Inspektor Ochrony Danych AWL adres e-mail: iod@awl.edu.pl  

2. Cel przetwarzania 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wpisania do Księgi Rekordów oraz działalności 
promocyjnej. 

3. Podstawa prawna 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
która może być w dowolnym czasie wycofana oraz art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez Współadministratorów, poprzez rozpowszechnienie 
wizerunku uczestników zamieszczonych w Księdze Rekordów w postaci zdjęć grupowych 

lub w celach informacyjnych i promocyjnych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje 
niemożność wpisania do Księgi Rekordów.  

4. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji 
celu. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa. 

6. Dane osobowe Współadministratorzy przetwarzać będą do ostatniego dnia roku 

kalendarzowego, w którym trwa Księga Rekordów. 
7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo: 

- wycofania udzielonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości mailowej 
na adres samorzad@awl.edu.pl bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych 
do momentu wycofania zgody; wycofanie zgody wiązać się będzie z wyłączeniem 

członkostwa w Ligii. 
- dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania informacji czy 

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe oraz informacji o takim przetwarzaniu; 
- sprostowania danych osobowych, jeżeli dane są niekompletne, nieprawidłowe lub 
nieaktualne; 

- żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. 
dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane); 

- prawo do ograniczenia przetwarzanych danych, w takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku 
Współadministratorzy nie będą mogli przetwarzać danych osobowych udostępnionych, chyba 
że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku uznania, że przetwarzanie 

Państwa danych osobowych przez Współadministratorów narusza właściwe przepisy 
o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 

mailto:samorzad@awl.edu.pl
mailto:iod@awl.edu.pl
mailto:samorzad@awl.edu.pl

