
 

  

  

Regulamin Konkursu Konstrukcji Studenckich KOKOS  
   

§1. DEFINICJE POJĘĆ  

  

  

1.Organizator – Niezależne Zrzeszenie Studentów z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 
20/22 lok. 21, 00-325 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS:0000166951, NIP: 525-19-70-069, REGON: 001411432.   

   

2. Zarząd Krajowy Niezależnego Zrzeszenia Studentów - organ wykonawczy, w którego skład wchodzi 
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący ds. finansowych,1–6 Wiceprzewodniczących i Sekretarz 
Generalny.   

  

3. Konkurs – konkurs o nazwie „Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS” przeprowadzany przez 
Organizatora, w roku akademickim 2022/2023, rozstrzygany w określonych  Kategoriach 
Konkursowych. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   

   
4. Gala Finałowa – gala przyznania nagród Laureatom Konkursu.   
  

5. Uczestnik – Student, który zgłosił swoja kandydaturę w Konkursie, spełnił wymagania określone w §3 
pkt 1-4 oraz nie został wykluczony z udziału w Konkursie poprzez stosowną decyzję odpowiedniej 
Komisji Konkursowej bądź Organizatora.   

  

6. Uczelnia – szkoła wyższa działająca na podstawie przepisów ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" 
lub w przypadku uczelni kościelnych na podstawie umowy Rządu Rzeczpospolitej Polskiej z władzami 
odpowiedniego kościoła lub związku wyznaniowego, która jest reprezentowana w Konkursie przez co 
najmniej jednego Uczestnika. Przez Uczelnię biorącą udział w Konkursie, rozumie się taką, która jest 
reprezentowana przez co najmniej jednego Uczestnika Konkursu.   

  

7. Kategoria – grupa obejmująca powiązane ze sobą dyscypliny, do której można zakwalifikować 
konstrukcje. Wybór Kategorii uzależniony jest od preferencji uczestnika Konkursu. Organizator 
zastrzega sobie prawo do przeniesienia zgłoszenia do innej Kategorii konkursowej po uprzednim 
uzgodnieniu tego faktu z Uczestnikiem.   

  

8. Komisja Konkursowa I – Komisja Konkursowa dokonująca wstępnej weryfikacji zgłoszeń.   
  

9. Komisja Konkursowa II – Komisja Konkursowa dokonująca wyboru najlepszej pracy w każdej 
kategorii, obradująca w dniach 12-14 maja 2023 roku.   

  

10. Laureat – Uczestnik nagrodzony Nagrodą na podstawie decyzji Komisji Konkursowej II.   
   
11. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca zdolności prawnej, która funduje 

nagrody lub wspiera organizację Konkursu, na podstawie zawartej z Organizatorem umowy w formie 
pisemnej.   

  



 

12. Patron Honorowy - wybrana przez Organizatora osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez pisemną informację wyraziła zgodę 
na zostanie Patronem Honorowym.   

   

  

13. Patron Medialny – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca zdolności prawnej, która 
wspiera medialnie Konkurs, rozpowszechniając informacje o Konkursie lub też udostępniając 
przestrzeń reklamową w celu przekazywania informacji o Konkursie na podstawie zawartej z 
Organizatorem umowy w formie pisemnej.   

  

14. Sponsor – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności 
prawnej, która sponsoruje nagrody lub organizację Konkursu, na podstawie zawartej umowy w formie 
pisemnej.   

  

15. Nagroda – nagroda przyznawana na warunkach opisanych w Regulaminie, w ramach określonej 
kategorii, na podstawie decyzji Komisji Konkursowej II.    

  

16. Administrator Danych – podmiot uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników 
Konkursu. W niniejszym Konkursie Administratorem Danych jest Niezależne Zrzeszenie Studentów 
mające swoją siedzibę w Warszawie (kod pocztowy 00-325) przy ulicy Krakowskie Przedmieście 
20/22 lok. 21, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000166951, NIP: 525-
19-70-069, REGON: 001411432.    

  

17. Materiały jawne – do publicznego udostępnienia w social mediach Konkursu Konstrukcji Studenckich.   
  

18. Materiały niejawne – wgląd tylko przez Komisję Konkursową I, Komisję Konkursową II, Organizatora. 
Materiały te nie będą publikowane i rozpowszechniane.   

      
§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE   

  

  

Konkurs ma na celu:    
1. wyłonienie najzdolniejszych i ambitnych studentów wykazujących się szczególną myślą techniczną i 

praktyczną,    
2. połączenie świata biznesu i nauki we współgrającą ze sobą całość,   
3. rozwijanie inspiracji naukowych studentów,    
4. szerzenie działalności naukowej,    
5. zwiększenie komercjalizacji konstrukcji studenckich,    
6. wspieranie studenckiej przedsiębiorczości,    
7. integrację środowisk naukowych,    
8. promowanie praktycznych kierunków ścisłych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,   9. promowanie 

Uczelni wspierających swoich Studentów w projektach praktycznych.    
   

  

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE   

  

  

1.Uczestnikiem Konkursu może zostać student uczelni wyższej państwowej lub prywatnej na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, który jest studentem studiów licencjackich, inżynierskich, studiów 
uzupełniających magisterskich lub studiów jednolitych magisterskich, który nie ukończy 26. roku życia do 
dnia 14 maja 2023r.   

  



 

2.Uczestnikiem Konkursu nie może być student studiów doktoranckich lub podyplomowych, chyba że jest 
równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia, inżynierskich, studiów 
uzupełniających magisterskich, bądź studiów jednolitych magisterskich.  
 
3.Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba, która w dniu 14 maja 2023 r. nie posiada ważnego statusu 
studenta.  Istnieje możliwość odstępstwa, gdy członek grupy projektowej posiadał status studenta 
podczas pracy nad konstrukcją. Każdy zgłoszony przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. 
 
4.Uczestnikiem Konkursu może zostać obcokrajowiec, który jest studentem uczelni wyższej państwowej 
lub prywatnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.   
   

  

§4 KATEGORIE KONKURSU   

  

  

1.Konkurs jest podzielony na Kategorie zgodnie z §1 ust. 7.    

  

2. Zwycięzcą danej Kategorii na etapie krajowym może być tylko jeden projekt.    
  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii konstrukcji zgłoszonej przez Lidera.   
  

4. Kategorie:    
  

VEHICLE - Kategoria, do której zakwalifikowane zostaną działające i poruszające się pojazdy: samochody, 
motocykle, rowery, pojazdy gąsienicowe; pojazdy pływające oraz ich kombinacje.   
   
SMART ROBOTS - Kategoria dla konstruktorów robotów, bez względu na to czy ich rolą jest eksplorowanie 
kosmosu, czy lepienie pierogów.    
   
RAILWAY- Kategoria specjalna Konkursu skierowana jest do innowatorów posiadających pomysły na 
usprawnienie kolei. Zgłoszenia do tej kategorii nie muszą stanowić działających prototypów urządzeń 
mechanicznych - przyjmowane będą również zaawansowane projekty oraz koncepcje realnie wpływające 
na jakość infrastruktury czy komfortu podróży.    
   
SKY- Kategoria obejmująca wszelkiego rodzaju maszyny latające – od mniejszych jak np. drony, po te 
dalekiego zasięgu tj. samoloty i rakiety.   
   
LIFE UPGRADE - Kategoria dotyczy konstrukcji, które przyczyniają się do ułatwienia codziennego 
funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych, a także posiadają zastosowanie w 
medycynie lub przemyśle farmaceutycznym.    
   
ECOLOGY – Kategoria, w której rozpatrywane będą prototypy urządzeń korzystnie wpływające na 
środowisko, wykorzystujące np. nowoczesne rozwiązania odnawialnych źródeł energii lub ekologiczne 
paliwa.   
   
JOKER - Kategoria stworzona z myślą o wszystkich nietuzinkowych konstrukcjach, których nie da się 
zaszufladkować.    
  

Liczba i rodzaj kategorii mogą ulec zmianie.   
   



 

  

§5. REJESTRACJA   

  

  

1.Rejestrację Uczestników do Konkursu przyjmowane są w terminie ogłoszonym przez Organizatora na 
stronie internetowej https://kokos.nzs.org.pl/.   
a) Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń do 

Konkursu dzień po zakończeniu zapisów.   
b) Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia rejestracji Uczestnika z powodu niespełnienia wa-

runków uczestnictwa w Konkursie.   
c) Zgłoszenia wysłane po ostatecznym terminie nie będą przyjmowane.   
  

2. Lider zgłasza Zespół składający się z maksymalnie 4 członków (włącznie z Liderem).    
   
3. Przystępując do Konkursu Uczestnicy potwierdzają i oświadczają, że:    
a) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora zgodnie z załącznikiem nr 2;    
b) dobrowolnie przystępują do Konkursu;    
c) zapoznali się i zaakceptowali w całości treść Regulaminu;    
d) podane przez nich dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;    
e) podane przez nich dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;    
f) zobowiązują się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdzają, iż speł-

niają wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.    
  

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania, na każdym etapie Konkursu Konstrukcji 
Studenckich KOKOS, prawidłowości danych osobowych podanych przez Lidera Zespołu podczas 
rejestracji.   
  

5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z 
klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora stanowiącą załącznik nr 2 
do niniejszego Regulaminu.    

    
§6. NADSYŁANIE ZGŁOSZEŃ   

  

  

1.Zespół może zgłosić swoją konstrukcję w nie więcej niż w jednej Kategorii konkursowej.    
  

2. Zespół wybiera Kategorię zgodnie z specyfiką konstrukcji na podstawie opisanych Kategorii.    
  

3. Konkursowi podlegają konstrukcje (wyjątek stanowi kategoria Railway), czyli działające prototypy 
urządzeń́́́́́  mechanicznych.    

  

4. Konstrukcje muszą być w całości wykonane przez studentów.   
  

5. Podczas II etapu jeden z członków drużyny, zwany dalej Liderem jest zobowiązany do złożenia 
stosownych oświadczeń:   

a) umocowanie do reprezentowania osób – członków Zespołu,    
b) skan ważnych legitymacji studenckiej z dwóch stron lub załączyć skany pisemnego zaświadczenia z 

uczelni,   
wszystkie oświadczenia dotyczące Lidera oraz członków Zespołu zawarte w niniejszym regulaminie są 
zgodne z prawdą, oraz wyraża zgodę – w imieniu własnym, członków Zespołu, współtwórców materiału 
filmowego oraz innych osób w nim występujących, których dane są przekazywane, na przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.    
  



 

6. Autorzy konstrukcji, oprócz prototypów nadsyłają:   
dokumentację techniczną – maksymalnie 5 stron A4 w formacie .pdf, (Materiały niejawne)    
minimum 7 opisanych zdjęć konstrukcji (format: .JPG .JPEG .PNG) (Materiały jawne)    
wideo o łącznym maksymalnym czasie trwania 2 minut (format: .MOV .MPEG4 .MP4 .AVI .WMV) lub 
grafikę/prezentację/inną formę ukazującą w atrakcyjny sposób: zgłaszającego, konstrukcję oraz 
innowacyjne cechy konstrukcji. (Materiały jawne)    
  

7. Zgłoszenia następują przez stronę internetową: www.kokos.nzs.org.pl.   
  

8. Opracowaną dokumentacje techniczną oraz wideo lub zdjęcia należy dodać na dysk internetowy, a 
następnie Lider udostępnia link do dysku w formularzu rejestracyjnym.   

  
9.Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu wyłącznie do swojego zgłoszenia i ma prawo ubiegać się o 
uzasadnienie podjęcia decyzji Organizatora.   
  
10.Zgłoszenia Uczestników do Konkursu przyjmowane są do 8 kwietnia 2023 r. Organizator zastrzega 
sobie możliwość podjęcia decyzji o przedłużeniu czasu nadsyłania zgłoszeń do Konkursu.   
   

  

§7. OCENA ZGŁOSZEŃ   

  

  

1. Komisja Konkursowa I dokonuje weryfikacji zgłoszeń konstrukcji poprzez:   
a) formalną (zgodność z §2 oraz §3),    
b) sprawdzenie, czy dokumentacja techniczna odpowiada rzeczywistości,    
c) sprawdzenie, czy urządzenie działa zgodnie ze specyfikacją,    
d) sprawdzenie, czy urządzenie nie zostało już wcześniej skomercjalizowane i nie jest źródłem dochodu z 

racji jego eksploatacji bądź sprzedaży.    
  

2.Komisja Konkursowa I dokonuje wyboru najciekawszych prac spośród nadesłanych zgłoszeń w każdej z 
kategorii. Uczestnicy wyłonieni przez Komisję Konkursową I biorą udział w Finale Konkursu.   
  

3.Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu wyłącznie do swojego zgłoszenia i mają prawo ubiegać się o 
uzasadnienie podjęcia decyzji Organizatora.   
  

4.Decyzja o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Konkursie zostanie przekazana Uczestnikowi w formie 
emailowej w terminie do 10 dni po zakończeniu II etapu. Od decyzji Organizatora nie przysługuje 
odwołanie.   
  

5.Wszystkie Zespoły, które przesłały odpowiednio komplet dokumentów zostaną ocenieni przez Komisję 
Konkursową II w trakcie Gali Finałowej.   
   

§8. GALA FINAŁOWA   

  

  

1. Podczas Finału Konkursu nastąpi:    
a) Prezentacja konstrukcji poprzez serwisy społecznościowe i/lub stronę internetową i/lub transmisje na 
żywo. (Udostepnienie materiałów jawnych przesłanych przez Zespół)   
b) Obrona zgłoszonych konstrukcji przed Komisją Konkursową II, podczas której Zespół odpowie na 
pytania Komisji Konkursowej II związane ze zgłoszoną konstrukcją.  
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2.Komisja Konkursowa II podczas obrad wybiera laureatów w każdej z kategorii. Podstawą do oceny 
będzie prezentacja konstrukcji podczas rozmowy z komisją oraz przesłana dokumentacja. Wyniki 
Konkursu Konstrukcji Studenckich KOKOS zostaną ogłoszone 14 maja 2023 roku podczas Gali Finałowej.   
   
3. Z ważnych przyczyn, takich jak brak środków na wypłacenie nagród, Organizator zastrzega sobie prawo 
do zmiany regulaminu lub odwołania Konkursu Konstrukcji Studenckich KOKOS. Informacje o zmianie 
regulaminu lub odwołaniu Konkursu uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną na adresy podane w 
formularzu zgłoszeniowym.   
   
4.Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danej Kategorii z powodu 
niewystarczającej liczby zgłoszeń.   
  

5.O dokładnym terminie Gali Finałowej informuje Organizator z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem 
drogą e-mailową. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Gali Finałowej.   
  

6. Przewidywany termin na odbiór nagrody wynosi 30 dni roboczych liczonych od dnia, w którym odbyła 
się Gala Finałowa. Informacja o miejscu i sposobie odbioru nagrody zostanie przekazana drogą 
elektroniczną bezpośrednio do Laureata Konkursu. Po upływie tego terminu, nagrody przechodzą na 
własność Organizatora.    

  

  

§9. NAGRODY ORAZ WYRÓŻNIENIA   

  

  

1. Laureaci oraz wyróżnieni Uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające uzyskane tytuły.   
2. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 4000 netto i inne.    
3. Nagrody w Konkursie mają charakter uznaniowy.   
   

  

§10. NAGRODA SPECJALNA   

  

  

1. Organizator przewiduje przekazanie dodatkowych dwóch nagród specjalnych w trakcie Gali Finałowej.   
2. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody o wartości 1000 netto.   
3. Nagrody będą przyznawane w ramach kategorii "Mistrz Innowacji" i "Heros Konstrukcji".    
   

  

§11. ODWOŁANIA   

  

  

1. Decyzje Komisji Konkursowych oraz Organizatora podlegają zaskarżeniu.    

2. Środkiem odwoławczym jest pisemne odwołanie Uczestnika skierowane do Organizatora wnoszone za 

pomocą organu, który wydał zaskarżone rozstrzygniecie.    

3. Pisemne odwołanie Uczestnika powinno zostać skierowane do Organizatora w czasie do 14 dni 
kalendarzowych po oficjalnym ogłoszeniu wyników na stronie internetowej Konkursu.    

4. Organizator rozpatruje pisemne odwołania Uczestników do 14 dni kalendarzowych od daty wniesienia 
odwołania.    

   

  

 



 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

  

  

1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem bankowym na wskazany przez Uczestnika rachunek 
bankowy w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.   
2. Kwota nagrody, o które mowa w §6 2. nie zawiera zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 

10%.    
  

3. Wartość nagrody pieniężnej w Konkursie stanowi przychód Laureata Konkursu, który podlega 
opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 
ustawy o PIT). Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-nagroda-w-konkursie-jak-rozliczyc.   

  

4. Przyznane nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia zostaną przesłane do zwycięzców lub wręczone za 
pośrednictwem przedstawicieli Organizatora.   

  

5. Wiążące dla Uczestników informacje, decyzje oraz postanowienia ogłaszane będą za pośrednictwem 
poczty elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.    

  

6. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się, iż w razie otrzymania nagrody, nieodpłatnie 
udzieli Organizatorowi zgody na opublikowanie swojego wizerunku oraz danych osobowych: imię, 
nazwisko, miejsce zamieszkania, Uczelnia, rok oraz kierunek studiów w środkach masowego przekazu 
wraz z informacją o Konkursie i wygranej. Dodatkowo, przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika w przypadku publikacji materiałów z Gali 
Finałowej.   

  

7. W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie ma decyzja Organizatora, która zostanie 
udzielona pocztą elektroniczną.   

  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.   
  

9. Niezależne Zrzeszenie Studentów nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania 
Partnerów.    

  

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.   
  

11. Uczestnicy konkursu zachowują pełne prawa autorskie do swoich projektów.    
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Załącznik nr 2 - INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).   
   

Administratorem Państwa danych osobowych jest Niezależne Zrzeszenie Studentów z siedzibą w 
Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 21, 00-325 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze 
Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000166951, REGON: 001411432, NIP: 5251970069.    
   

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony 
danych, pisząc na adres e-mail: (inny email ) mateusz.trebnio@nzs.org.pl lub na adres siedziby.   
   

Przetwarzane przez nas dane to: imię i nazwisko reprezentanta oraz uczestników; uczelnia, na której 
studiują; numery indeksów; koło naukowe do którego należą oraz wizerunek.    
   

Dane będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, na szczeblu uczelni i kraju 
oraz ocenie nadesłanych zgłoszeń oraz uczestników, a także kontaktu i informowaniu o wynikach 
konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.    
   

Dane będą przetwarzane w celach wymaganych przez nas prawem – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

   

Dane będą przetwarzane w celu promocji Organizatora w mediach społecznościowych Organizatora, a 
także na stronie kokos.nzs.org.pl w zakresie wizerunku – na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.   
   

Dane podawane są dobrowolnie, lecz są konieczne do wykonania usług.    
   

Dane mogą być udostępniane osobom trzecim w celu prawidłowej realizacji usług określonych w 
regulaminie.    
   

Dostęp do danych będą miały osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie Konkursu oraz organy władzy 
publicznej w przypadku, w którym wymagane przez prawo będzie ich udostępnienie.   
   
Dane nie mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.    
   
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od czasu zakończenia Gali Finałowej.    
   
Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.    
   
Ma Pan/i prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia, usunięcia.    
   
Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania z przyczyn związanych z 
Pana/Pani szczególną sytuacją, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej 
wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce 
do momentu wycofania zgody.   
   
Przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie 
Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.   
  


