
 

 

 

Regulamin Konkursu BHP 

pt. „BEZPIECZNY REMONT 2021”  
w Obszarze Produkcji Nawozów ANWIL S.A. 

(dalej: „Regulamin”) 

 

§ 1 Przedmiot Konkursu 
W związku z pracami remontowymi na terenie Obszaru Produkcji Nawozów ANWIL S.A.,  

ANWIL S.A. organizuje konkurs pt. „BEZPIECZNY REMONT 2021” (dalej: „Konkurs”), aby 

nagrodzić pracowników wykonujących prace remontowe, którzy poprzez swoje zachowanie 

oraz przestrzeganie przepisów, w tym przepisów obowiązujących na terenie ANWIL S.A. w 

związku z sytuacją epidemiologiczną, wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, jak również na budowanie pozytywnego wizerunku swoich pracodawców, dbających o 

systematyczną poprawę stanu BHP.  

 

     § 2 Organizator Konkursu 
Organizatorem Konkursu jest ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, pod adresem               

ul. Toruńska  222, 87- 805 Włocławek, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000015684, kapitał 

zakładowy/ kapitał wpłacony: 134 924 830,00 PLN, NIP 888-000-49-38, numer BDO: 

000019504  (dalej: „Organizator”). 

 

§ 3 Cel Konkursu 
Celem Konkursu jest promowanie zasad bhp i ppoż. oraz podnoszenie świadomości 

bezpiecznej pracy wśród pracowników i pracodawców podmiotów zewnętrznych, 

wykonujących prace remontowe na terenie Obszaru Produkcji Nawozów ANWIL S.A., w 

szczególności w zaistniałej  sytuacji epidemiologicznej.  

 



 

 

 

    § 4 Warunki uczestnictwa w Konkursie  
1. Uczestnikami Konkursu mogą być Brygady pracowników podmiotów zewnętrznych, 

wykonujących prace remontowe na terenie Obszaru Produkcji Nawozów ANWIL S.A. 

(dalej: „Uczestnicy Konkursu”). 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przestrzeganie przez pracowników przepisów 

bhp i ppoż.(dalej: „BHP”), wymogów wewnętrznych obowiązujących na terenie 

Organizatora, w tym przepisów obowiązujących w związku z sytuacją epidemiologiczną,  

a także promowanie dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań z zakresu BHP, jak 

również wyróżniająca się postawa w zakresie nadzorowania prac podległych 

pracowników według w/w zasad.  

3. W przypadku rażącego nieprzestrzegania i zaniedbań bądź naruszenia przepisów bhp 

lub ppoż. przez pracowników firm wykonawczych, pracownicy ci będą automatycznie 

pozbawieni możliwości uczestnictwa w Konkursie.  

4. Pracownicy Służby BHP Organizatora lub ORLEN Eko Sp. z o.o. Region Centrum, 

dokonując każdorazowo kontroli warunków BHP na stanowiskach pracy, oceniają 

spełnienie warunków określonych w ust. 2 powyżej. Efektem pozytywnej weryfikacji i 

spełnienia kryteriów bezpiecznej pracy przez wykonawców jest wypełnienie, przez 

pracowników Służby BHP Organizatora lub ORLEN Eko Sp. z o. o. Region Centrum, 

Karty konkursowej (dalej: „Karta”), której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, ze 

wskazaniem danych wyróżnionej Brygady. 

5. Uczestnicy Konkursu podają dane (nazwę Brygady, imiona i nazwiska członków 

Brygady oraz nazwę podmiotu, w którym są zatrudnieni), niezbędne do wypełnienia 

Karty. 

6. Wypełnioną Kartę, po kontroli warunków pracy na terenie remontowanego obszaru, 

zbierają pracownicy Służby BHP Organizatora lub ORLEN Eko Sp. z o. o. Region 

Centrum i przechowują do czasu wyłonienia laureatów Konkursu. 

7. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w bazach danych Organizatora poprzez wypełnienie i podpisanie 

oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie. 



 

 

 

9. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych 

przechowywanych przez Organizatora. 

10. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

11. Klauzula RODO dla Uczestników Konkursu stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.  

 
§ 5 Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas trwania remontu w Obszarze Produkcji 

Nawozów  ANWIL S.A. 

2. Konkurs rozpoczyna się z dniem 11.10.2021 r. i będzie trwał do dnia 19.11.2021 r. 

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 23.11.2021 r.  

 

§ 6 Kryteria oceny 
1. Ze zgromadzonych Kart zostaną wyłonione Brygady, które swoją postawą oraz 

zachowaniem przyczyniły się do wzrostu bezpieczeństwa swojego, swoich 

współpracowników bądź podległych pracowników podczas trwania Konkursu. 

2. Laureatem I miejsca w Konkursie zostanie Brygada, która otrzyma największą liczbę 

Kart podczas trwania Konkursu. 

3. Laureatami miejsca II i III w Konkursie zostaną Brygady z kolejną największą liczbą 

Kart uzyskanych podczas trwania Konkursu. 

 

§ 7 Komisja Konkursowa 
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie:  

• Przedstawiciel Biura BHP Organizatora 

• Komendant Zakładowej Straży Pożarnej Organizatora  

• Radca Prawny Organizatora, 

• Pracownicy  z ORLEN Eko Sp. z o.o. Region Centrum. 

2. Komisja Konkursowa wybierze zwycięską Brygadę po podliczeniu wszystkich Kart 

zebranych podczas trwania Konkursu. 

3. Komisja Konkursowa wybierze laureatów II i III miejsca po podliczeniu wszystkich 

Kart zebranych podczas trwania Konkursu. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 



 

 

 

5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo, aby po zakończeniu Konkursu nie 

dokonać wyboru laureatów. 

§ 8 Nagrody 
1. Organizator przewidział dla laureatów Konkursu nagrody. 

2. Poszczególne nagrody zależą od miejsca, które zajęli laureaci. 

3. Nagrodzeni laureaci Konkursu zostaną pisemnie poinformowani przez Organizatora o 

rozstrzygnięciu Konkursu oraz o sposobie i terminie odbioru nagród. 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 
1. Wypełnione i przekazane Karty nie podlegają zwrotowi. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów trwania Konkursu, jak 

również do jego odwołania w każdym czasie bez podania przyczyny. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o laureatach 

Konkursu, w tym nazw Brygad. 

4. We wszystkich sprawach spornych związanych z udziałem w Konkursie i jego 

rozstrzygnięciem decyduje Komisja Konkursowa. 

5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem  

https://www.anwil.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes/BHP/Strony/Bezpieczny-ANWIL-

2021.aspx oraz u Mistrzów Procesów Produkcyjnych na terenie Obszaru Produkcji 

Nawozów ANWIL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anwil.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes/BHP/Strony/Bezpieczny-ANWIL-2021.aspx
https://www.anwil.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes/BHP/Strony/Bezpieczny-ANWIL-2021.aspx


 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

Data: ………...…2021 r.                              

 

…………………………… 
Nazwa Brygady 

 
……………………………………………………… 

Podmiot 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Imiona i Nazwiska członków Brygady 

KONKURS BHP 
BEZPIECZNY REMONT 2021 

 

 

Data: ………...…2021 r.                              

 

…………………………… 
Nazwa Brygady 

 
……………………………………………………… 

Podmiot 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Imiona i Nazwiska członków Brygady 

KONKURS BHP 
BEZPIECZNY REMONT 2021 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Data: ………...…2021 r.                              

 

…………………………… 
Nazwa Brygady 

 
……………………………………………………… 

Podmiot 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Imiona i Nazwiska członków Brygady 

KONKURS BHP 
BEZPIECZNY REMONT 2021 

 

 

Data: ………...…2021 r.                              

 

…………………………… 
Nazwa Brygady 

 
……………………………………………………… 

Podmiot 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Imiona i Nazwiska członków Brygady 

KONKURS BHP 
BEZPIECZNY REMONT 2021 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

Włocławek, dn.………… 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze 

mnie w KONKURSIE BHP BEZPIECZNY REMONT 2021  zgodnie z Rozporządzeniem 

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) – RODO. 

Zostałem poinformowany, że Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych 

jest Spółka ANWIL S.A., z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 222, a moje dane w zakresie 

imienia, nazwiska oraz nazwy pracodawcy zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu . 
Wyrażam zgodę na udział w konkursie. Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem 

konkursu i w pełni akceptuję jego postanowienia. Jednocześnie oświadczam, że zostałem 

poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, prawie żądania 

sprostowania moich danych osobowych, prawie żądania usunięcia moich danych 

osobowych, prawie żądania ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, prawie 

wniesienia sprzeciwu oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lp. Imię Nazwisko Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 

 

          Załącznik nr 3 

 

 
Klauzula RODO dla Uczestników Konkursu BHP  „BEZPIECZNY REMONT 2021” 

 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu (w tym laureatów) jest ANWIL 

S.A. z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 222, 87–805 Włocławek, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000015684, NIP: PL8880004938, BDO: 000019504, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 

134.924.830 PLN. 

Z Administratorem danych może Pani/Pan skontaktować się także: 

• listownie na adres: ul. Toruńska 222; 87-805 Włocławek 

• przez e-mail: daneosobowe@anwil.pl 

2. W ANWIL S.A. powołano Inspektora Ochrony Danych. Dane dotyczące Inspektora 

Ochrony Danych dostępne są na stronie www.anwil.pl w zakładce „Dane osobowe“. Do 

kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w ANWIL S.A. służy następujący adres email: 

daneosobowe@anwil.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować 

się także pisemnie na adres siedziby ANWIL S.A., wskazany w pkt 1. z dopiskiem 

„Inspektor Ochrony Danych“  

3. Dane osobowe podane przez Uczestników (w tym laureatów) przetwarzane są przez 

Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, tj. RODO oraz ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 tj.). 

4. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 

• przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Konkursu 

• nagrodzenie laureatów 

• rozpatrzenie reklamacji związanych z Konkursem 



 

 

 

5. Na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu przetwarzane są wyłącznie 

dane osobowe podane przez Uczestników w załącznikach nr 1 i 2 do Regulaminu 

Konkursu. Przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko oraz nazwa Pracodawcy. 

6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie 

przez Organizatora jest dobrowolne, ale niezbędne jako warunek wzięcia udziału w 

Konkursie. 

7. Uczestnikowi/przedstawicielowi ustawowemu Uczestnika przysługują następujące prawa 

związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo dostępu do treści swoich danych 

• prawo do sprostowania danych osobowych 

• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania 

• prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ANWIL S.A. danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 

nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik Konkursu/przedstawiciel 

ustawowy uczestnika może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub 

zażądać, aby ANWIL S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ANWIL 

S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do 

przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych 

przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Uczestnika/przedstawiciela 

ustawowego Uczestnika zgody 

• prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ANWIL S.A. przetwarza dane 

osobowe Uczestnika/przedstawiciela ustawowego Uczestnika na podstawie swojego 

prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną 

sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@anwil.pl  lub adres siedziby 

ANWIL S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” . 

8. Uczestnikowi/przedstawicielowi ustawowemu Uczestnika przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

mailto:daneosobowe@anwil.pl

