REGULAMIN KONKURSU
“a tak na marginesie”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „a tak na marginesie” (dalej: Konkurs).
2. Organizatorem konkursu jest AntlerArt AdRebellion spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytową z siedzibą w Łodzi, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000742469, dla której Sądem
Rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7282831743, REGON: 380865435, adres: ul. Zamenhofa
20 lok. 4, 90-510 Łódź (dalej: Organizator).
3. Konkurs przeprowadzony będzie w Internecie na stronie internetowej https://olsikowa.pl/ (dalej:
Strona Konkursu).
4. Informacje o Konkursie publikowane będą także w serwisach społecznościowych Facebook
(https://www.facebook.com/olsikowa/), YouTube (https://www.youtube.com/user/olsikowa) oraz
Instagram (https://www.instagram.com/olsikowa/), z zastrzeżeniem, że:
a) powyższe serwisy społecznościowe są w całości zwolnione z odpowiedzialności
związanej z Konkursem,
b) Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
te serwisy ani z nim związany,
c) serwisy te w żaden sposób nie pomagają w przeprowadzaniu Konkursu, a Organizator
korzysta z kont w tych serwisach do administrowania Konkursem na własną
odpowiedzialność.
5. Prace Konkursowe można zgłaszać od dnia 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. do godziny 23:59
na Stronie Konkursu.
6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
8. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
9. Celem Konkursu jest promowanie kreatywności i sztuki rysowania.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
PRACE KONKURSOWE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być osoba fizyczna spełniająca łącznie
następujące warunki:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
b) ma obywatelstwo polskie,
c) posiada adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
d) wykona i prześle Pracę Konkursową zgodnie z niniejszym Regulaminem,
e) poda wymagane przez Organizatora dane osobowe, tj. imię, nazwisko oraz adres email,
f) zaznaczy wszystkie wymagane w Formularzu checkboxy.
2. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnej mogą wziąć udział w Konkursie
wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego). Zgoda opiekuna
prawnego powinna zostać przez Uczestnika okazana Organizatorowi na każde jego żądanie.
Oświadczenie o zgodzie opiekuna prawnego na udział w Konkursie jest warunkiem
niezbędnym dla udziału w Konkursie.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a) Pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora,
b) Członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin,
c) Członkowie Komisji oraz członkowie ich rodzin.
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4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez Uczestników rysunku o dowolnej tematyce z
zachowaniem poniższych warunków (dalej: Praca Konkursowa):
a) rysunek powinien być narysowany przez Uczestnika własnoręcznie z użyciem
przyborów do rysowania,
b) rysunek powinien być narysowany na marginesie kartki, przy czym dopuszczalne jest
wykroczenie poza margines nieprzekraczające 2 cm (słownie: dwóch centymetrów)
mierzone prostopadle od brzegu kartki do najdalej wysuniętego do środka kartki
fragmentu rysunku,
c) rysunek nie może być wykonany z użyciem kredek (w tym kredek świecowych,
pastelowych itp.) ani farb,
d) rysunek nie może nawiązywać do tematyki erotycznej, brutalnej, wulgarnej lub innej
uznanej powszechnie za sprzeczną z normami społecznymi,
e) rysunek nie może zawierać treści obraźliwych ani treści sprzecznych z prawem.
5. W przypadku wykrycia przez Organizatora naruszenia któregokolwiek z warunków określonych
w ust. 1, 3 lub 4, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do
Nagrody w Konkursie.
6. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż trzy Prace Konkursowe.
W przypadku zgłoszenia więcej niż trzech Prac Konkursowych przez jednego Uczestnika,
każda kolejna Praca Konkursowa będzie dyskwalifikowana. Decydująca w tym względzie jest
kolejność zgłaszania Prac Konkursowych. Każda Praca Konkursowa zgłaszana jest osobno.
7. Każda Praca Konkursowa musi stanowić w pełni oryginalną twórczość Uczestnika i nie może
być obciążona prawami osób trzecich, co oznacza, że musi być ona autorstwa wyłącznie
Uczestnika i że musi on posiadać do niej pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).
8. Żadna ze zgłoszonych Prac Konkursowych nie może w żadnej części stanowić plagiatu lub być
kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów, jak również nie może stanowić utworu,
który w całości lub w części był publikowany w którymkolwiek z mediów, w szczególności w
Internecie. Praca Konkursowa nie może być także pracą wysłaną wcześniej na inny konkurs.
9. Uczestnik lub jego opiekun prawny jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie
wady prawne zgłoszonych Prac Konkursowych, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich
wynikające z naruszenia praw autorskich. W związku z powyższym, Uczestnik lub jego opiekun
prawny zobowiązuje się przejąć na siebie ewentualne roszczenia osób trzecich wobec
Organizatora, we wskazanym powyżej zakresie, w szczególności roszczenia z tytułu
naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych, a w przypadku poniesienia przez
Organizatora jakichkolwiek kosztów - do ich zwrotu.
10. Prace Konkursowe zgłasza się przez wypełnienie formularza konkursowego (dalej: Formularz)
dostępnego się na Stronie Konkursu. Formularz stanowi usługę świadczoną drogą
elektroniczną, która jest udostępniania przez Organizatora bezpłatnie.
11. Korzystanie z Formularza odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego,
zapewniającego przechowywanie i przetwarzanie a także wysyłanie i odbieranie danych
poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
12. Aby korzystać z Formularza należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, dostęp
do poczty elektronicznej, przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej
z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną
obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej lub przeglądarkę
Opera bądź Safari. Zalecana rozdzielczość monitora to 1024x768 pikseli.
13. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z Formularza w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej
osób trzecich. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Zabronione jest korzystanie z Formularza w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie
Strony Konkursowej poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz
rozsyłanie lub umieszczanie na Stronie Konkursu niezamówionej informacji handlowej.
14. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Formularza można składać zgodnie z procedurą
opisaną w § 7 niniejszego Regulaminu.
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15. Zgłoszenie Pracy Konkursowej wymaga podania nastepujących danych:
a) imienia i nazwiska (koniecznych dla identyfikacji Pracy Konkursowej oraz niezbędnych
dla oznaczenia autorów Prac Konkursowych),
b) daty urodzenia (niezbędnej dla ustalenia wieku Uczestnika oraz jego zdolności do
czynności prawnej),
c) adresu e-mail (niezbędnego dla komunikacji z Uczestnikiem).
16. Prace Konkursowe dodawane są do Formularza w formie załącznika. Każda Praca
Konkursowa dodawana jest osobno i stanowi osobne zgłoszenie. Dopuszczalny format prac to
JPG, PNG oraz PDF. Rozmiar jednego pliku nie może przekroczyć 10 mb. Prace Konkursowe
powinny być w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 DPI.
17. Prace Konkursowe powinny zostać zgłoszone do Konkursu za pomocą Formularza w terminie
do dnia 31 sierpnia 2019 do godziny 23:59 Prace Konkursowe zgłoszone po tym terminie nie
biorą udziału w Konkursie.
18. W Konkursie biorą udział jedynie Prace Konkursowe zgłoszone zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
19. Warunkiem udziału w Konkursie jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu,
oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO oraz uzupełnienie danych
wymaganych przez Formularz, w tym zaznaczenie odpowiednich checkboxów.
§3
ETAPY KONKURSU
1. Organizator powoła niezależne Jury, w skład którego wchodzić będzie między innymi
Aleksandra Wróblewska (dalej: Jury).
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) Etap I polegający na wyborze przez Jury według swojej niezależnej oceny,
dokonywanej z uwzględnieniem walorów i stopnia oryginalności, kreatywności oraz
wartości artystycznej 30 Prac Konkursowych, które następnie wezmą udział w II etapie
oraz wybranie z wyselekcjonowanych Prac Konkursowych trzech Prac Konkursowych
i przyznanie im odpowiednio Nagród za I, II i III miejsce. Zdobywcy I, II i III miejsca są
dalej zwani Laureatami. Obrady Jury w sprawie przyznania I, II i III miejsca w
Konkursie odbywają się po zakończeniu Głosowania.
b) Etap II obejmujący głosowanie internautów na najlepszą pracę, której autorowi
następnie zgodnie z liczbą głosów przyznana zostanie Nagroda Publiczności (dalej:
Głosowanie).
3. Ogłoszenie listy Prac Konkursowych zakwalifikowanych przez Jury do II etapu nastąpi w dniu
3.09.2019 r. na Stronie Konkursowej. Ogłoszenie Laureatów oraz Laureata Nagrody
Publiczności nastąpi w dniu 16.09.2019 r. na Stronie Konkursowej.
4. Decyzja Jury dotycząca wyboru prac do głosowania internautów (II etapu) oraz przyznania
Nagród za I, II oraz III miejsce jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§4
GŁOSOWANIE INTERNAUTÓW
NAGRODA PUBLICZNOŚCI
1. Głosowanie na Nagrodę Publiczności odbywać się będzie na Stronie Konkursu od dnia
04.09.2019 do dnia 11.09.2019 r. do godziny 23:59.
2. Głosowanie jest otwarte dla wszystkich internautów odwiedzających Stronę Konkursu
internetową i polega na oddaniu przez internautę głosu poprzez kliknięcie „Głosuj” pod
zdjęciem Pracy Konkursowej.
3. Każdy internauta może zagłosować na każdą Pracę Konkursową tylko raz w okresie trwania
Głosowania (decyduje w szczególności: zbieżność adresów IP, zawartości plików Cookies oraz
innych danych i parametrów komputerów, z których oddaje się głos w Konkursie).
4. Nagrodę Publiczności otrzymuje Uczestnik, którego Praca Konkursowa w dniu
11.09.2019 r.o godzinie 23:59 będzie miała najwięcej głosów internautów.
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5. Praca Konkursowa, która zdobędzie Nagrodę Publiczności wyłączona jest z obrad Jury
w sprawie przyznania Nagród za I, II oraz III miejsce w Konkursie (obrady Jury odbywają się po
zakończeniu Głosowania).
§5
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie (dalej: Nagrody) są:
a) nowy tablet Huion Kamvas PRO 20 (model 2019) wraz z piórkiem - dla Laureata
I miejsca oraz dla Laureata Nagrody Publiczności,
b) nowy tablet Huion Kamvas PRO 13 (model 2019) wraz z piórkiem - dla Laureata II
miejsca,
c) nowy tablet Huion Kamvas PRO 12 (model 2019) wraz z piórkiem - dla Laureata III
miejsca
2. Nagrody w Konkursie są rzeczowe i nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne nagrody
rzeczowe.
3. Od przyznanych w Konkursie Nagród Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek od nagród w konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1
pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. W tym celu
Laureaci Nagród zobowiązani są do przekazania Organizatorowi wszelkich danych
umożliwiających realizację powyższego obowiązku.
4. O przyznaniu Nagrody w Konkursie Laureaci oraz Laureat Nagrody Publiczności zostaną
poinformowani w drodze wiadomości wysłanej przez Organizatora na adres e-mail podany
przez nich podczas zgłaszania Pracy Konkursowej. Wyniki Konkursu opublikowane będą także
w dniu 16.09.2019 r. o godzinie 18:00 na Stronie Konkursu. Każdy Uczestnik przystępując do
Konkursu niniejszym wyraża zgodę na ujawnienie i publikację jego imienia i nazwiska na liście
Laureatów Konkursu oraz na oznaczenie nimi zgłoszonej Pracy Konkursowej podczas
Głosowania.
5. W celu potwierdzenia woli przyjęcia Nagrody należy zgłosić chęć jej odbioru za pośrednictwem
wiadomości e-mail terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Laureata (Laureata Nagrody
Publiczności) wiadomości, o której mowa w ust. 4, pod rygorem wygaśnięcia prawa do odbioru
Nagrody.
6. Nagrody zostaną wysłane wszystkim Laureatom w terminie 7 roboczych od dnia otrzymania
przez Organizatora wiadomości, o której mowa w ust. 5 w formie przesyłki kurierskiej na adres
podany przez Laureatów na koszt Organizatora.
7. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez
Laureata (pomimo dwukrotnego awizowania), Laureat (Laureat Nagrody Publiczności) traci
prawo do Nagrody.
8. Nagrody, które nie zostaną przyznane ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust. 5
i 7 przepadają na rzecz Organizatora.
§6
PRAWA AUTORSKIE
WYSTAWA PRAC
1. W momencie wydania nagrody Laureat (Laureat Nagrody Publiczności) przenosi nieodpłatnie
na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy Konkursowej oraz
prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną
techniką (w tym techniką cyfrową i drukarską), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do
pamięci komputera, publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, wystawianie, a także
publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publikację i dystrybucję w sieci Internet.
Powyższe obejmuje także wystawienie Pracy Konkursowej podczas wystawy organizowanej
przez Organizatora po zakończeniu Konkursu oraz jej publikację na stronach internetowych
Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora i Aleksandry Wróblewskiej.
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2.

3.
4.
5.

6.

Powyższe obejmuje także uprawnienie do wykonywania praw zależnych do nagrodzonej Pracy
Konkursowej
Każdy Uczestnik, w chwili przystąpienia do Konkursu, upoważnia Organizatora do
wykorzystania wszelkich zgłoszonych Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do
wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich
publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu trzech
lat po jego zakończeniu. Rozpowszechnianie obejmuje w szczególności wystawienie Pracy
Konkursowej podczas wystawy organizowanej przez Organizatora po zakończeniu Konkursu
oraz jej publikację na stronach internetowych Organizatora oraz w mediach społecznościowych
Organizatora i Aleksandry Wróblewskiej, w tym także jej publikację w celu organizacji
głosowania internautów. Powyższe obejmuje także prawo udzielania przez Organizatora
dalszych upoważnień.
Wraz z przesłaniem Pracy Konkursowej każdy Uczestnik upoważnia Organizatora do pierwszej
publikacji tej Pracy Konkursowej na Stronie Konkursu.
Organizator zobowiązany jest do poszanowania autorskich praw osobistych wszystkich
Uczestników Konkursu.
Po zakończeniu Konkursu Organizator planuje zorganizować wystawę pokonkursową, podczas
której prezentowane będą wybrane przez Organizatora Prace Konkursowe. W związku z
powyższym, w momencie zgłoszenia pracy do Konkursu, niezależnie do tego, czy zostanie ona
nagrodzona, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystania ze
zgłoszonych Prac Konkursowych. Licencja ta nie jest ograniczona terytorialnie i udzielana jest
na okres 3 lat od dnia zgłoszenia Pracy Konkursowej. W ramach udzielonej licencji,
Organizator może korzystać z Prac Konkursowych na następujących polach eksploatacji:
utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukarską),
wprowadzanie do pamięci komputera oraz publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie,
wystawianie, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym podczas
głosowania internautów) oraz w zakresie publikacji i dystrybucji Prac Konkursowych w sieci
Internet, w tym na Stronie Konkursowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora i
Aleksandry Wróblewskiej (konta na Facebooku, Instagramie, filmy na kanałach YouTube).
Powyższe obejmuje także wystawienie Pracy Konkursowej podczas wystawy organizowanej
przez Organizatora po zakończeniu Konkursu. Organizator nie będzie wykorzystywał Prac
Konkursowych do działaności zarobkowej
O terminie i miejscu planowanej wystawy Organizator poinformuje na Stronie Konkursu oraz w
mediach społecznościowych Organizatora i Aleksandry Wróblewskiej.
§7
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi
pisemnie na adres: AntlerArt AdRebellion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką
komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Zamenhofa 20 lok. 4, 90-510 Łódź.
2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu, tj. osobom, które
przesłały Prace Konkursowe zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres
korespondencyjny oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła
niezależną komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej: Komisja). Członkowie Jury
nie mogą zasiadać w Komisji.
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 7 dni od dnia doręczenia reklamacji
Organizatorowi.
6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres
podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być
dochodzone przed sądem powszechnym.
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§8
DANE OSOBOWE
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że został przez Organizatora poinformowany, iż:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator, tj. AntlerArt
AdRebellion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytową
z siedzibą w Łodzi, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem 0000742469, dla której Sądem Rejestrowym jest Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP: 7282831743, REGON: 380865435, adres: ul. Zamenhofa 20 lok. 4,
90-510 Łódź, zwana w dalszej części niniejszego paragrafu Administratorem.
2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu:
a) prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu ustalenia zdolności do
czynności prawnych uczestników oraz wybrania i nagrodzenia Laureatów
Konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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) (dalej: RODO);
b) wypełniania obowiązków podatkowo-rozliczeniowych lub księgowosprawozdawczych, w tym obowiązku odprowadzenia podatku od nagród,
o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu, w oparciu o przepis art. 6
ust. 1 pkt c RODO;
c) niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym
odszkodowań, związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, (prawnie
uzasadniony interes administratora), na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt f)
RODO.
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanym powyżej dane osobowe
Uczestnika mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych.
4. Odbiorcami danych Uczestnika mogą być:
a) inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, Bank;
b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym podmioty
dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, podmioty dostarczające
oprogramowania komputerowe lub świadczące usługi serwisowe dla
oprogramowania komputerowego;
c) organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania, instytucje
państwowe etc.), gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę
prawną.;
d) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe Uczestnika w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do krajów znajdujących się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez cały okres trwania Konkursu,
a także później - do czasu upływu okresu wymagalności roszczeń związanych
z Konkursem, wynikających z kodeksu cywilnego oraz przez okres wskazany przez
przepisy prawa w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych,
ubezpieczeniowych i archiwizacyjnych. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną
usunięte.
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7. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla
uczestnictwa w Konkursie. W przypadku odmowy podania danych, nie będzie możliwa
realizacja poszczególnych celów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
10.Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator upoważnia Komisję, o której mowa w § 7 ust. 4 do podejmowania wszelkich
decyzji w następujących sprawach:
a) wykluczania Uczestników z Konkursu,
b) usuwania Prac Konkursowych Uczestników,
c) anulowania części lub całości głosów uzyskanych przez Prace Konkursowe podczas
głosowania internautów,
jeżeli konieczność podjęcia powyższych decyzji będzie wynikała z postanowień niniejszego
Regulaminu i będzie niezbędna dla prawidłowego przebiegu Konkursu.
2. Na wszelkie decyzje Komisji Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w §
7 Regulaminu.
3. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji:
a) naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności
jego § 2;
b) wpływania na wynik głosowania internautów za pomocą specjalnych urządzeń
i programów umożliwiających głosowanie automatyczne.
4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu
w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod
warunkiem, że zmiany takie nie będą pogarszać sytuacji prawnej Uczestników Konkursu.
O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na Stronie Konkursu.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019 r.
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