REGULAMIN KONKURSU #WakacjeBezPlastiku
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Konkurs #WakacjeBezPlastiku (dalej „Konkurs”) organizowany jest przez Związek
Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie (dalej „Organizator”) we współpracy
z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie,
przy ul. Jagiellońskiej 8, 32-500 Chrzanów (dalej „Współorganizator”).
Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator oraz Współorganizator.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez
Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych
danych, ich zmian bądź usunięcia.
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje
w chwili przystąpienia do Konkursu.
Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym
pod adresem www.facebook.com/ZMGKChrzanow.
Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem
Facebook.
Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie
narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
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Postanowienia ogólne

Uczestnik konkursu

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba stale zamieszkująca na obszarze jednej z gmin:
Chrzanów, Libiąż lub Trzebinia, która zaakceptowała Regulamin (dalej Uczestnik).
Uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną, mieszkającą na terenie jednej z gmin, o których mowa w pkt.1
powyżej;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego warunki i w sposób
dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) jeśli nie ukończył 18. roku życia, posiada zgodę rodzica, lub prawnego opiekuna na
uczestnictwo w Konkursie;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu
portalu Facebook;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych
z uczestnictwem w Konkursie. W przypadku gdy uczestnik nie ukończył 18 roku życia,
zgodę wyraża rodzic lub prawny opiekun małoletniego.
Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Współorganizatora.

III.

Nagrody dla Uczestników

Nagrodami (dalej Nagrody) w konkursie są przedmioty stanowiące zestaw Eko-gadżetów (np. torba
bawełniana, brelok, pendrive, bidon, butelka na wodę, kubek).
IV.

Miejsce, czas i zasady Konkursu

Opis zasad uczestnictwa w Konkursie i czas przeprowadzania Konkursu jest dostępny w formie
informacji opublikowanej na stronie internetowej www.zmgk.chrzanow.pl oraz postu konkursowego
na fanpage’u znajdującym się pod adresem www.facebook.com/ZMGKChrzanow
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Zasady uczestnictwa w Konkursie

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej kompozycji wizualnej (zdjęcia), na którym
uczestnik pokaże, jak ogranicza zużycie plastiku przez okres wakacyjny.
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać prawidłowego zgłoszenia, przez co rozumie się
wykonanie i przesłanie zdjęcia nawiązującego do hasła stanowiącego dewizę Konkursu –
#WakacjeBezPlastiku promującego ograniczanie powstawania odpadów plastikowych.
4. Kompletne zgłoszenie należy opublikować pod postem konkursowym lub na własnym profilu
na portalu Facebook z oznaczeniem #ZMGKchallenge. Wpis obligatoryjnie musi mieć status:
Publiczny.
5. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
6. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora i przystąpienia do Konkursu jest
spełnienie łącznie warunków pkt. II oraz pkt. V pkt. 3, 4 i 5 oraz:
a) w przypadku publikacji zdjęcia i hasła oznaczonego tagiem #ZMGKchallenge na portalu
Facebook, dokonanie tego z konta podpisanego prawdziwym imieniem, nazwiskiem
i zawierającego widoczną informację o miejscowości stałego zamieszkania, lub
w przypadku nieposiadania prawdziwych danych w profilu: podpisania w opisie zdjęcia
prawdziwym imieniem, nazwiskiem oraz podaniem miejscowości stałego zamieszkania
Uczestnika,
b) w
przypadku
osób
niepełnoletnich
przesłanie
na
adres
e-mail:
ekoedukacja@zmgk.chrzanow.pl skanu zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział
w Konkursie i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika,
lub dostarczenie oryginału zgody osobiście, w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem
i nazwiskiem Uczestnika oraz hasłem „Konkurs #WakacjeBezPlastiku” do siedziby
Organizatora, tj. Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie, przy
ul. Piłsudskiego 4 – pokój 4, II piętro. Zgoda rodzica/opiekuna stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć na swojej stronie internetowej
www.zmgk.chrzanow.pl
oraz
na
fanpage’u
znajdującym
się
pod
adresem
www.facebook.com/ZMGKChrzanow.
8. Autorzy zdjęć, które zyskają największe uznanie innych użytkowników (lajki, komentarze)
otrzymają od Organizatora zestaw Eko-gadżetów.
9. Dokonanie prawidłowego zgłoszenia przez Uczestnika jest równoznaczne z przeniesieniem na
rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie
dołączonej kompozycji wizualne (zdjęcia) na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego
wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;
b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;
d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem zdjęcia lub jego egzemplarzy;
e) rozpowszechniania zdjęcia, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp.
10. Uczestnik konkursu oświadcza, że jego dzieło nie narusza wizerunku i praw autorskich osób
trzecich oraz, że dzieło nie posiada wad ukrytych.
11. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowo wybranym Uczestnikom nagród
określonych w pkt. III.
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Informacje o rozstrzygnięciu konkursu oraz przyznanych nagrodach zostaną opublikowane
w osobnej informacji na stronie internetowej: www.zmgk.chrzanow.pl oraz na fanpage’u
znajdującym się pod adresem www.facebook.com/ZMGKChrzanow.
Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika Nagrody jest nawiązanie kontaktu
z Organizatorem w ciągu 72 godzin za pośrednictwem poczty elektronicznej:
ekoedukacja@zmgk.chrzanow.pl lub prywatnej wiadomości na fanpage’a znajdującego się
pod adresem www.facebook.com/ZMGKChrzanow w celu ustalenia terminu odbioru nagrody.
Brak wysłania wiadomości, o której mowa powyżej, przekroczenie dopuszczalnego czasu
odpowiedzi powoduje utratę przez uczestnika prawa do Nagrody.
Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Organizatora w terminie ustalonym indywidualnie
z zwycięzcami.
Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
poszczególnych nagród.
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Warunki przyznania i odbioru nagród

Zakres odpowiedzialności Organizatora

Organizator działa w imieniu własnym oraz w imieniu Współorganizatora.
Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub niniejszym Regulaminem, regulaminem
Facebooka, lub naruszają dobre obyczaje w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają lub przesyłają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub niniejszym
Regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.zmgk.chrzanow.pl oraz portalu
Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe lub naruszające dobre obyczaje,
zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami portalu Facebook;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili
osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania konkursu;
e) nie są mieszkańcami jednej z gmin: Chrzanów, Libiąż, Trzebinia.
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Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją
konkursu jest Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna", ul. Piłsudskiego 4, 32-500
Chrzanów.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@zmgk.chrzanow.pl.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz jego
dokumentacji.
Dane osobowe podawane są przez uczestników Konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie. W momencie
usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
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Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom, a po
tym czasie przez okres określony w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.
Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
IX.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo
w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw
własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności
intelektualnej w Konkursie.
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Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych
naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej
na adres: ekoedukacja@zmgk.chrzanow.pl.
O rozstrzygnięciu reklamacji decyduje Organizator.
Decyzje Organizatora są ostateczne.
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Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2019 roku do odwołania.
Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie gdy zaistnieją ważne przesłanki.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
biorącej udział w konkursie
„#WakacjeBezPlastiku”

„Ja, niżej podpisany/a ojciec/matka/opiekun prawny*………………………………………..........................................
(imię i nazwisko)

wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka, wiek)

w Konkursie „#WakacjeBezPlastiku” organizowanym przez Związek Międzygminny
„Gospodarka Komunalna”. Oświadczam, że dla potrzeb niezbędnych do organizacji
i promocji niniejszego konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz RODO wyrażam zgodę na:
przetwarzanie danych zawartych w złożonej przez uczestnika pracy, w niniejszym
oświadczeniu oraz wizerunku uczestnika,
− publikację pracy i udostępnianie danych mojego dziecka w ramach informacji
publicznej przez Organizatora w zakresie danych osób nagrodzonych,
− bezpłatne i niekonsultowane eksponowanie pracy oraz wykorzystanie w celach
promocyjnych złożonej przez niego pracy konkursowej między innymi na tablicach
ogłoszeniowych, na stronach internetowych oraz w publikacjach Związku
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” lub zleconych oraz udziela Związkowi
Międzygminnemu „Gospodarka Komunalna” majątkowych praw autorskich do
fotografii na ich bezpłatne wykorzystywanie w celach promocyjnych, tj. udzielam
licencji. Zgoda na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych obejmuje między
innymi następujące pola eksploatacji: prasę, radio, rozpowszechnianie w sieci
Internet - w tym na stronach Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”,
materiały drukowane, ulotki i publikacje książkowe oraz wystawy, konferencje, targi
i inne imprezy specjalne, skierowane do społeczeństwa oraz w innych celach
promocji Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem ww. konkursu oraz klauzulą
informacyjną i w pełni akceptuję jego/ich postanowienia oraz pouczyłem/am o jego treści
osobę biorącą udział w konkursie.
−

Chrzanów, ……………………………
(data)

* Niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………………………………..…………..
(czytelny podpis rodzica/ opiekuna uczestnika konkursu)

