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REGULAMIN 

KONKURSU „PRACODAWCA PRZYJAZNY WOT”  

DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH ŻOŁNIERZY OT 
 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Organizatorem Konkursu pn. „Pracodawca przyjazny WOT”, zwanego dalej konkursem, jest 

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej z siedzibą w m. Zegrze, ul. Juzistek 2, 05-131 

Zegrze, zwane dalej „Organizatorem”. 

1.2. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu. 

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłoszeń do konkursu oraz jego organizację. 

1.4. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Pracodawca przyjazny WOT”, który powstał 

na rzecz kształtowania pozytywnych relacji ze społeczeństwem, rozwoju strategii 

rekrutacyjnej oraz budowania systemu przeciwdziałania fluktuacji kadr – patrz punkt 2.  

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu 

w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, utrzymywania się sytuacji 

pandemicznej lub z innej przyczyny dotyczącej kwestii harmonogramu konkursu. Szczegóły 

dotyczące przebiegu konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.wojsko-

polskie.pl/dwot/pracodawca-przyjazny-WOT/. 

 

2. CEL PROJEKTU 

 

2.1. Celem nadrzędnym projektu „Pracodawca Przyjazny WOT” jest stworzenie spójnego 

programu działań w obszarze kształtowania pozytywnych relacji z pracodawcami, 

wypracowanie wspólnego systemu przeciwdziałania ewentualnym problemom na linii praca 

– służba wynikającym z faktu pełnienia terytorialnej służby wojskowej przez pracowników 

oraz budowanie systemu zapobiegania fluktuacji żołnierzy OT.  

2.2. Cel realizowany ma być poprzez:  

− prowadzenie kampanii edukacyjnej skierowanej do pracodawców; 

− stworzenie płaszczyzny komunikacji i zaufania, by poznawać wzajemne oczekiwania 

i potrzeby oraz wychodzić im naprzeciw; 

− wyróżnienie w ramach konkursu pn. „Pracodawca przyjazny WOT” pracodawców, którzy 

zatrudniając żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową wdrażają rozwiązania 

ułatwiające łączenie służby z pracą, dostrzegają korzyści płynące z zatrudniania 

w swojej firmie żołnierzy OT, rozumieją znaczenie terytorialnej służby wojskowej 

w wymiarze nie tylko obronnym i społecznym. 

 

3. DEFINICJE 
 

3.1. Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:  

a) Konkurs – konkurs pn. „Pracodawca przyjazny WOT”; 

b) Organizator – Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej; 
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c) Formularz zgłoszeniowy – dokument opublikowany na stronie konkursu https://wojsko-

polskie.pl/dwot/pracodawca-przyjazny-WOT/, stosowany w celu zgłoszenia się do 

Konkursu; 

d) BOT – Brygada Obrony Terytorialnej; 

e) DWOT – Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej; 

f) WOT – Wojska Obrony Terytorialnej; 

g) Żołnierz OT – żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową; 

h) Uczestnik – pracodawca, który zgłosi się do konkursu sam lub zostanie zgłoszony przez 

swojego pracownika – żołnierza OT; 

i) Komisja konkursowa BOT – gremium utworzone w celu dokonania obiektywnej oceny 

formularzy zgłoszeniowych, kwalifikacji zgłoszonych uczestników do kolejnego etapu 

konkursu; 

j) Komisja konkursowa DWOT – gremium utworzone w celu dokonania obiektywnej 

oceny formularzy zgłoszeniowych osób, które przeszły do II etapu konkursu oraz 

właściwe do wyłonienia zwycięzców konkursu w określonych kategoriach konkursowych. 

 

4. ZASADY ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU 

 

4.1. Uczestnikami konkursu mogą zostać podmioty, które są pracodawcami  

w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i zatrudniają żołnierzy OT. 

4.2. Przewidziane zostały dwa sposoby zgłoszenia do konkursu pn. „Pracodawca przyjazny 

WOT”: 

a) pracodawcy zgłaszają się do konkursu samodzielnie, wypełniając formularz 

zgłoszeniowy oraz akceptując regulamin konkursu, który od 7.04.2021 r. dostępny 

będzie na stronie https://wojsko-polskie.pl/dwot/pracodawca-przyjazny-WOT/ . 

b) pracodawcę zgłasza żołnierz OT, dostarczając do BOT wypełniony przez siebie 

formularz zgłoszeniowy, podpisaną przez pracodawcę lub upoważnionego 

przedstawiciela pracodawcy, akceptację regulaminu konkursu, klauzulę informacyjną 

oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dokumenty do pobrania udostępnione 

zostały na portalu informacyjnym WOT w ramach informowania wewnętrznego 

– w aplikacji Yammer - w zakładkach poszczególnych brygad i w zakładce „Pracodawca 

przyjazny WOT”). 

4.3. Zgłoszenia odbywają się poprzez wypełnienie przez pracodawcę albo żołnierza OT 

– jednocześnie zatrudnionego1 w zgłaszanym zakładzie pracy, formularza zgłoszeniowego 

do konkursu. Formularz wymaga podania imienia oraz nazwiska osoby wykonującej 

czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy, nazwy oraz adresu zakładu pracy, 

adresu e-mail, numeru kontaktowego. Dodatkowym wymogiem jest uzasadnienie, dlaczego 

pracodawca powinien uczestniczyć w konkursie oraz walczyć o tytuł „Pracodawcy 

przyjaznego WOT”.  

4.4. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania na: 

 
1 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz umowę cywilnoprawną. 
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− Portalu Informacyjnym WOT w aplikacji Yammer – dla żołnierzy OT; 

− stronie internetowej https://wojsko-polskie.pl/dwot/pracodawca-przyjazny-WOT/ –  

formularz do wypełnienia przez pracodawcę lub upoważnionego przedstawiciela. 

4.5. Zgłoszenia, które dokonane zostały przed pandemią COVID-19, poddane zostaną 

weryfikacji oraz potwierdzone u Pracodawców (poziom wojewódzki). Istnieje możliwość 

aktualizacji przesłanego wcześniej formularza zgłoszeniowego, przez ponowne jego 

wypełnienie i podkreślenie w nim faktu ponownego wypełnienia.  
  

 

5. ORGANIZACJA KONKURSU 
 

5.1. Pracodawca lub żołnierz OT w formularzu zgłoszeniowym uzasadnia: 

− dlaczego pracodawca zasługuje na tytuł Pracodawcy przyjaznego WOT; 

− w jaki sposób pracodawca tworzy warunki, ułatwiające godzenie pracy  

z wymogami pełnienia terytorialnej służby wojskowej.  

5.2. Zgłoszenia przyjmowane są przez Dowódców BOT w terminie do 30.06.2021 r. 

5.3. Konkurs realizowany jest w 4 kategoriach: 

a. mikro przedsiębiorstwa – do 10 zatrudnionych osób; 

b. małe przedsiębiorstwa – zatrudniające poniżej 50 osób; 

c. średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające powyżej 50 osób; 

d. podmioty publiczne (z wyłączeniem przedsiębiorstw). 

5.4. Konkurs „Pracodawca przyjazny WOT” składa się z dwóch etapów: 

5.4.1. I etap:  

a. aktualizacja i weryfikacja zgłoszeń do konkursu, które dokonane zostały przed 

pandemią COVID-19 w SRO brygad (poziom wojewódzki); 

b. analiza formularzy zgłoszeniowych nadsyłanych od 14.04 do 30.06.2021 r.; 

c. do 16.07.2021 r. wyłonienie uczestników, którzy przejdą do drugiego etapu konkursu 

„Pracodawca przyjazny WOT”. 

5.4.2. W skład komisji konkursowej w każdej BOT będą wchodzili: 

− Dowódca BOT;  

− wyznaczony oficer; 

− wyznaczony żołnierz OT; 

− autorytet lokalny; 

− Psycholog. 

5.5. Termin zakończenia I etapu konkursu – 16.07.2021 r.  

5.6. Na podstawie wcześniej przeprowadzonych analiz w BOT, tj.: spośród laureatów  

I etapu wyłonieni zostaną pracodawcy w każdej z kategorii konkursowych określonych w pkt. 

5.3. 

5.6.1. W skład komisji konkursowej II etapu konkursu wchodzą: 

− Przedstawiciel Oddziału Współpracy Cywilno-Wojskowej DWOT; 

− Przedstawiciel Zespołu Prawnego DWOT; 

− Przedstawiciel Oddziału Komunikacji Strategicznej DWOT; 

− Psycholog Konsultant Dowódcy ds. Profilaktyki Psychologicznej; 
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− przedstawiciel pracodawców. 

5.7. Konkurs pn. „Pracodawca przyjazny WOT” zostanie rozstrzygnięty do 27 września 2021 r. 

 

6. NAGRODY 

 

6.1. W ramach konkursu, podczas gali konkursowej, zostaną przyznane dwie kategorie 

nagrodowe: 

a. dla zwycięzców poszczególnych kategorii z poziomu wojewódzkiego:  

− uroczyste spotkanie z Dowódcą WOT/BOT (uzależnione od sytuacji 

pandemicznej); 

− zaproszenia na uroczystości organizowane w BOT; 

− opublikowanie informacji medialnych w lokalnych mediach („human story”). 

b. dla pracodawców, którzy otrzymają tytuł „Pracodawcy przyjazny WOT” w kategoriach 

konkursu: 

− pamiątkowa statuetka; 

− tytuł „Pracodawcy przyjaznego WOT; 

− nagroda rzeczowa; 

− „human story” na kanałach informowania wewnętrznego i zewnętrznego (yammer, 

facebook, instagram); 

− informacja medialna w mediach ogólnopolskich; 

− udział w wystąpieniu medialnym w WOT TV; 

− zaproszenie na piknik militarny, podczas którego Pracodawca przyjazny WOT 

będzie gościem honorowym (przedsięwzięcia towarzyszące: zawody strzeleckie, 

kursy i szkolenia np. pierwsza pomoc, samoobrona, żołnierski poczęstunek). 
 

 

7. WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD 

 

7.1. Wyniki II etapu konkursu zostaną ogłoszone do 27.09.2021 r. na fanpage WOT  

na Facebook’u https://pl-pl.facebook.com/Terytorialsi/ oraz na stronie internetowej 

https://wojsko-polskie.pl/dwot/pracodawca-przyjazny-WOT/. 

7.2. Wszelkie informacje związane z konkursem, w tym jego wyniki, Laureaci otrzymają drogą 

elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, bądź telefonicznie. 

7.3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z odbiorem nagród. 

 

8. DANE OSOBOWE, BAZA DANYCH, WIZERUNEK 
 

8.1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Wojska Obrony Terytorialnej mają prawo 

informować media oraz opinię publiczną o przebiegu konkursu. 

8.2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i umieszczanie w bazie danych Wojsk Obrony 

Terytorialnej jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu zgodnie z Załącznikiem nr 1 

i 2, które zostaną wykorzystane jedynie w celach związanych z organizacją i przebiegiem 

projektu „Pracodawca przyjazny WOT”. 



 

Str. 5 / 5 
 

8.3. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych 

osobowych z bazy. 

8.4. Uczestnik wyraża zgodę na powielanie i publikowanie swojego wizerunku przez 5 lat 

od chwili otrzymania nagrody, w celach informacyjnych, promocyjnych oraz 

sprawozdawczych w zakresie realizacji Projektu „Pracodawca przyjazny WOT”. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

9.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania, unieważnienia  

lub przesunięcia terminów konkursu bez podawania przyczyny. 

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu.  

9.3. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących konkursu, uczestnicy zostaną poinformowani 

drogą elektroniczną w przeciągu 14 dni. 

9.4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 

Organizatorowi. W sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

9.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów  

z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

9.6. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w Brygadach Obrony Terytorialnej,  

w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej na stronie https://wojsko-

polskie.pl/dwot/pracodawca-przyjazny -WOT/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 2 na 4 str.  

Załącznik Nr 1 na 2 str. – Klauzula informacyjna. 

Załącznik Nr 2 na 2 str. – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
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Załącznik Nr 1 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców konkursu pn. „Pracodawca 

Przyjazny WOT” jest: 

1) w pierwszym etapie konkursu (wyłonienie kandydatów w poszczególnych Brygadach OT): 

− woj. podlaskie – Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Kawaleryjska 70, 15- 601 

Białystok; 

− woj. lubelskie - Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Zbigniewa Herberta 49, 20-

400 Lublin;  

− woj. podkarpackie - Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Lwowska 4, 

35- 301 Rzeszów; 

− woj. warmińsko-mazurskie - Dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 

ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn;  

− woj. mazowieckie - Dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Wojska Polskiego 

54, 06-400 Ciechanów;  

− woj. mazowieckie - Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Sadków 9,  

26-600 Radom;  

− woj. pomorskie - Dowódca 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Słowackiego 5,  

80-206 Gdańsk; 

− woj. kujawsko-pomorskie - Dowódca 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 

ul. Warszawska 10, 85-915 Bydgoszcz;  

− woj. łódzkie - Dowódca 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź;  

− woj. świętokrzyskie - Dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Wojska 

Polskiego 300, 25-205 Kielce;  

− woj. małopolskie - Dowódca 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Krakowska 2, 

Rząska, 30-901 Kraków;  

− woj. wielkopolskie - Dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Dojazd 30,  

60-631 Poznań;  

− woj. śląskie - Dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Francuska 30, 40-028 

Katowice; 

− woj. zachodniopomorskie – Dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej,  

ul. Metalowa 52, 70-727 Szczecin; 

− woj. dolnośląskie – Dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, al. Gen. Józefa Hallera 

36-38, 50-984 Wrocław. 

2) w drugim etapie konkursu - Finaliści konkursu:   

− Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze. 

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

Administrator danych osobowych w Dowództwie WOT powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: dwot.iod@ron.mil.pl przy wskazaniu województwa, z którego pochodzi osoba, o której dane 

chodzi. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

− art.6 ust. 1 lit. a RODO - czyli zgoda osoby, której dane dotyczą; 

− art. 6 ust. 1 lit. c RODO – czyli konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. 

Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji 

i przeprowadzenia konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne 

do udziału w konkursie.  
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Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie.  

Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię, nazwisko, pełna nazwa przedsiębiorcy, 

dane kontaktowe. Uczestnikom konkursu przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz pełnej nazwy przedsiębiorcy 

oraz wizerunku w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. Organizator oświadcza, 

iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. Pozostałe dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym 

z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. Dane uczestników konkursu będą 

przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu. Organizator stosuje środki 

techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych 

objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie 

środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy 

technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko 

naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 

zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych 

wynikające z:  

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych. 
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Załącznik Nr 2 

ZGODA  NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia 

konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, 

iż administratorem danych osobowych jest:  

1) w pierwszym etapie konkursu (wyłonienie kandydatów w poszczególnych Brygadach OT): 

− woj. podlaskie – Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Kawaleryjska 70, 15- 601 

Białystok; 

− woj. lubelskie – Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Zbigniewa Herberta 49, 20-

400 Lublin;  

− woj. podkarpackie – Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Lwowska 4,  

35-301 Rzeszów; 

− woj. warmińsko-mazurskie – Dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 

ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn;  

− woj. mazowieckie – Dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Wojska Polskiego 

54, 06-400 Ciechanów;  

− woj. mazowieckie – Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Sadków 9,  

26-600 Radom;  

− woj. pomorskie – Dowódca 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Słowackiego 5,  

80-206 Gdańsk; 

− woj. kujawsko-pomorskie – Dowódca 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 

ul. Warszawska 10, 85-915 Bydgoszcz;  

− woj. łódzkie - Dowódca 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź;  

− woj. świętokrzyskie – Dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Wojska 

Polskiego 300, 25-205 Kielce;  

− woj. małopolskie – Dowódca 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Krakowska 2, 

Rząska 30-901 Kraków;  

− woj. wielkopolskie – Dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Dojazd 30, 60-

631 Poznań;  

− woj. śląskie – Dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ul. Francuska 30, 40-028 

Katowice.  

− woj. zachodniopomorskie – Dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 

ul. Metalowa 52, 70-727 Szczecin. 

− woj. dolnośląskie – Dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, al. Gen. Józefa Hallera 

36-38, 50-984 Wrocław. 

2) w drugim etapie konkursu - Finaliści konkursu:   

− Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 

zostały zebrane. 

 

……….…………………………………….. 
Podpis uczestnika  

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej) przez Administratora, na potrzeby konkursu „Pracodawca przyjazny WOT”.  Niniejsza zgoda jest 

nieodpłatna, ograniczona na okres 5 lat od chwili otrzymania nagrody, nie jest ograniczona ilościowo ani 

terytorialnie. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 

uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, 

montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz 
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w celach informacyjnych. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach internetowych Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej 

oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie 

obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

………….…………………………………….. 

                                                 Podpis uczestnika  

 


