
Regulamin konkursu „Herstorie”  

1. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”) jest wydawca 

„Wysokich Obcasów” – cotygodniowego dodatku do „Gazety Wyborczej” - Agora S.A. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732 Warszawa), zarejestrowana w 

rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 59944, o kapitale zakładowym 46 580 831,00 PLN - wpłaconym w 

całości, NIP 526-030-56-44. 

2. Konkurs polega na napisaniu pracy konkursowej - wskazaniu kobiety, której życie i 

dokonania zasługują na napisanie jej biografii oraz na uzasadnieniu wyboru tej 

właśnie postaci. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełnić wszystkie następujące warunki:  

3.1. Praca konkursowa nie może być dłuższa niż 5 tysięcy znaków (wliczając w to 

spacje i znaki przestankowe); 

3.2. Praca konkursowa nie może zawierać treści niezgodnych z prawem, dobrymi 

obyczajami ani mogących naruszać cudze prawa lub cudze dobra osobiste (m. in. 

treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w czyjekolwiek dobre 

imię – zarówno osób żyjących, jak i zmarłych, treści naruszających prywatność, treści 

obscenicznych, godzących w uczucia religijne).  W pracy nie można zamieszczać 

utworów cudzego autorstwa. 

3.3. Praca konkursowa musi zawierać imię i nazwisko kobiety, o której opowiada, 

jednak nie może zawierać innych jej danych identyfikacyjnych (jak np. numer PESEL, 

dokładna data urodzenia, adres zamieszkania). Prosimy natomiast o niepodawanie 



danych osobowych uczestnika Konkursu, poza adresem e-mail i ewentualnie 

imieniem. 

3.4. Pracę konkursową należy wysłać w terminie od 7 sierpnia 2021 r. od godz. 10:00 

do 11 września 2021 r. do godz. 23:59  (podane godziny są godzinami czasu 

obowiązującego w Polsce), pocztą elektroniczną na adres herstorie@agora.pl. 

3.5. UWAGA: Jeżeli w pracy konkursowej opisana jest historia osoby żyjącej, pracę 

tę należy wysłać w formie skanu lub zdjęcia oryginału, zawierającego poniższe 

oświadczenie opisanej osoby i jej własnoręczny podpis: 

 

„Ja, niżej podpisana, wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej historii do konkursu 

„Herstorie”, jestem świadoma, że historia zawiera informacje o mnie, w tym dane 

moje dane osobowe i wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych 

osobowych, zawartych w tej historii, na następujących zasadach: 

 

- Administratorem moich danych osobowych, zawartych w mojej historii, jest Agora 

S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732 Warszawa). W każdej sprawie 

dotyczącej danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych 

na adres e-mail iod@agora.pl. 

 - Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu 

„Herstorie”, w tym wyłonienia zwycięzcy, publicznego poinformowania o mnie jako 

osobie opisanej w zwycięskiej pracy konkursowej oraz rozpatrzenia ewentualnych 

reklamacji i roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, zawartych 

w mojej historii, jest moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*). 

- Moja zgoda dotyczy także danych takiego rodzaju (jeżeli są zawarte w mojej 

historii), jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania 

religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane 



dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.  Powyższe rodzaje 

informacji nie będą jednak podawane przy informowaniu o mnie jako osobie opisanej 

w zwycięskiej pracy konkursowej.  

- Dane osobowe, zawarte w mojej historii, będą przetwarzane przez okres 1 roku, 

chyba, że  wycofam zgodę albo zgodzę się na dłuższy okres ich przetwarzania. 

Jednakże w razie zgłoszenia ewentualnych roszczeń, wynikających z uczestnictwa w 

Konkursie lub dotyczących treści historii, dane osobowe będą przetwarzane do 

upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

- Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Mogę to zrobić, wysyłając e-

mail na adres iod@agora.pl lub listownie na adres Agora S.A. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych”. 

- Mam prawo żądać wglądu w swoje dane, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, przysługuje mi także prawo przeniesienia swoich danych. 

Mogę także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uważam, że przetwarzanie moich danych narusza prawo. 

- Podanie danych jest dobrowolne.  

*RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/4/WE. 

 

.............. (data, własnoręczny podpis osoby opisanej)” 

 

 



3.6. Najpóźniej w następnym dniu (nie liczy się sobót, niedziel i dni ustawowo 

wolnych od pracy) po otrzymaniu od Organizatora wiadomości zwrotnej należy 

potwierdzić swój udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie – wystarczy w odpowiedzi wpisać „potwierdzam” lub „tak”.  

3.7. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. Uczestnikami 

Konkursu nie mogą być pracownicy ani stali współpracownicy Organizatora ani ich 

małżonkowie ani krewni i powinowaci do drugiego stopnia 

pokrewieństwa/powinowactwa.   

4. Jury powołane przez Organizatora wybierze, według swojego uznania, jedną 

zwycięską pracę konkursową.  

5. Organizator poinformuje zwycięzcę o przyznanej nagrodzie oraz sposobie jej 

realizacji wyłącznie poprzez wiadomość przesłaną na adres poczty elektronicznej,  

z której została wysłana nagrodzona praca konkursowa. Następnie,  do dnia 15 

października 2021 r., Organizator poda do wiadomości publicznej w serwisie 

internetowym Wysokieobcasy.pl informację o rozstrzygnięciu Konkursu.  

6. Nagrodą jest kwota 3 333, 33 zł. Organizator przed wydaniem nagrody pobierze i 

przekaże do urzędu skarbowego podatek od nagrody w kwocie 333,33 zł, stosownie 

do obowiązujących przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałą 

część nagrody Organizator przekaże zwycięzcy przelewem na rachunek bankowy, 

wskazany przez zwycięzcę. 

7. Z uwagi na to, że Konkurs jest przedsięwzięciem towarzyszącym Górnośląskiej 

Nagrodzie Literackiej „Juliusz”, organizowanej przez Miasto Rybnik, przewidziane jest 

symboliczne wręczenie nagrody w czasie gali Górnośląskiej Nagrody Literackiej 

„Juliusz”, która odbędzie się w dniu 23 października w Rybniku. Obecność zwycięzcy 

nie jest obowiązkowa, jednak Organizator prosi o informacje, czy zwycięzca chce być 

obecny na gali. Organizator nie zwraca zwycięzcy ewentualnych kosztów (przyjazdu, 

noclegu itp.). 



 8. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w terminie 30 dni od dnia 

podania przez Organizatora do wiadomości publicznej informacji o zakończeniu 

Konkursu. Reklamacje należy składać na adres e-mail: herstorie@agora.pl lub na 

adres Organizatora: Agora S.A., Wysokie Obcasy,  ul. Czerska 8/10, 00-732 

Warszawa. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z 

danymi adresowymi podanymi w reklamacji. 

9. Postanowienia punktu 8 nie ograniczają praw uczestników do dochodzenia 

roszczeń w postępowaniu sądowym - po przeprowadzeniu postępowania 

reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji. 

10. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z 

KONKURSEM 

 10.1.          Administratorem danych osobowych podanych przez uczestników 

Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732 

Warszawa). W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się kontaktować 

z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@agora.pl. 

 10.2         Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy oraz rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe zwycięzcy będą przetwarzane 

także w celu doręczenia nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

przez administratora danych osobowych jest jego uzasadniony interes, polegający na 

zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), 

w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane 

osobowe zwycięzcy będą przetwarzane także w celu rozliczenia i udokumentowania 



wydania nagrody - w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest 

wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (tj. art. 6 

ust. 1 lit. c RODO). 

10.3       Dane osobowe zwycięzcy, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę, 

będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z 

realizacji prawa do nagrody oraz wygaśnięcia obowiązków ciążących na 

administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w związku z 

przekazaniem nagrody. Pozostałe dane osobowe zwycięzcy i innych uczestników 

będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, wynikających 

z uczestnictwa w Konkursie. 

 10.4.     Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych 

osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu  - z przyczyn związanych z jego 

szczególną sytuacją. 

 10.5.      Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać  ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także 

prawo przeniesienia swoich danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych 

narusza prawo. 

10.6. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest 

potrzebne do udziału w Konkursie. Podanie danych, zgodnie z którymi należy 

doręczyć nagrodę, jest potrzebne do doręczenia nagrody. 

*RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 



danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/4/WE. 

 


