REGULAMIN KONKURSU
„Zaprojektuj stojak rowerowy” (dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Konkurs Zaprojektuj stojak
rowerowy” (dalej „Konkurs”).

2.

Konkurs jest prowadzony przez ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej, Al. J.Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000115891, NIP: 6342463083,
kapitał zakładowy w wysokości 2 659 478 030,00 zł (opłacony w całości) (dalej „Organizator”).
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.

3.

Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.

Konkurs jest realizowany przy wykorzystaniu strony internetowej www.jutrobezsmogu.pl

5.

Konkurs rozpocznie się w dniu 16 kwietnia 2018 r., a zakończy w dniu 28 maja 2018 r.

6.

W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, która ukończyła
18 rok życia lub posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
7.

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki
określone w Regulaminie, w szczególności:
a)
zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie internatowej
www.jutrobezsmogu.pl, o której mowa powyżej;;
b)
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, wiek)
w celu realizacji Konkursu, w tym podania imienia i nazwiska laureatów Konkursu oraz
zaakceptować Regulamin poprzez podpisanie oświadczenia: „Formularz Zgody na
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku oraz potwierdzenie
zapoznania się z Regulaminem Konkursu”;
c)
w terminie od dnia 16 kwietnia 2018 roku do dnia 11 maja 2018 roku wykonać zadanie
konkursowe polegające na opracowaniu autorskiego projektu stojaka rowerowego, który
może być wykorzystany w przestrzeni publicznej oraz przesłanie Zadania Konkursowego
wraz z podpisanym Formularzem Zgody na adres: konkurs@arcelormittal.com (dalej
„Zadanie Konkursowe”). Zadania konkursowe należy przesyłać w formacie pdf, jpg., a
poszczególne elementy Zadania Konkursowego muszą mieć formę rysunku lub rysunku
technicznego. Cały mail nie może być cięższy niż 10 MB.

8.

W czasie trwania Konkursu, Uczestnik może dodać maksymalnie 3 (słownie: trzy) Zadania
Konkursowe.

9.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania
Konkursowego, w szczególności w przypadku:
a)
zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych,
propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
b)
naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i
praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
1

c)

gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego
i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

10.

Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia,
że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie
przestrzega zasad zawartych w Regulaminie, w tym:
a)
podaje nieprawdziwe dane;
b)
jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia
społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają
uzasadnione interesy Organizatora, godzą w ich wizerunek lub z innych względów nie
nadają się do publicznego rozpowszechniania.

11.

Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów, które stanowią
Zadanie Konkursowe, a prawa do Zadania Konkursowego nie są obciążone na rzecz osób
trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Zadanie Konkursowe nie naruszają
jakichkolwiek praw osób trzecich.

12.

Forma Zadania Konkursowego, a w szczególności poszczególnego projektu stojaka może być
dowolna, jednak musi spełniać podstawowy warunek funkcjonalności tj. umożliwić wygodne
oparcie roweru i bezpieczne przypięcie ramy i przedniego koła do stojaka.

13.

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji projektu jeśli będzie to konieczne do
przygotowania projektu technicznego i finalnego wykonania stojaka.

14.

Z chwilą dodania Zadania Konkursowego na stronie internetowej, Uczestnik udziela
Organizatorowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, licencji niewyłącznej z
prawem do udzielania dalszych sublicencji, na korzystanie z wizerunku oraz Projektów
stworzonych przez Uczestnika, które Uczestnik dodaje w Zadaniu Konkursowym w całości lub we
fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw
zależnych (przy czym w zakresie wykonywania zależnych, w ramach praw przyznanych
niniejszym punktem, Uczestnik wyraża zgodę, aby Organizator upoważnił osoby trzecie do ich
wykonywania i korzystania z efektów tych działań), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:
a)
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych
elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Zadań
Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i
zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach
reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;
b)
w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Zadania Konkursowe lub
dokumentacje zdjęciową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy;
c)
w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych oraz dokumentacji fotograficznej lub
ich poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie
przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji
przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i
telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników
magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie
Zadań Konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także
publiczne udostępnianie Zadań Konkursowych i dokumentacji fotograficznej lub ich
poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe),
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d)

wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Zadania
Konkursowe oraz dokumentacja fotograficzna mogą być w części lub w całości
rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i
elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pośrednictwem telefonów, kina, prasy.

NAGRODY
15.

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody: nagroda I – 3 333,00 złotych, nagroda II – 2 222,00
złotych i nagroda III – 1 111,00 złotych (dalej łącznie „Nagrody”).

16.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi każda Nagroda zostanie pomniejszona o należy
podatek dochodowy od osób fizycznych.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
17.

W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem
Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w sześcioosobowym składzie (dalej
„Komisja”).

18.

W terminie od dnia 14 maja do dnia 15 maja 2018 roku Komisja będzie oceniać przesyłane przez
Uczestników Zadania Konkursowe uwzględniając ich funkcjonalność, atrakcyjność, oryginalność
i walory artystyczne oraz na tej podstawie wybierze 3 (słownie: trzy) Zadania Konkursowe, które
przejdą do kolejnego etapu Konkursu.

19.

Spośród Zadań Konkursowych wybranych przez Komisję, w terminie od dnia 16 maja do dnia 27
maja 2018 roku trzy Zadania Konkursowe zostaną poddane głosowaniu internautów na stronie
www.jutrobezsmogu.pl w zakładce „Konkurs”.

20.

Zadanie konkursowe, które uzyska największą liczbę głosów otrzyma I Nagrodę, kolejne Zadanie
konkursowe otrzyma II Nagrodę, natomiast Zadanie konkursowe, które otrzyma najmniej głosów
otrzyma III Nagrodę.

21.

W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, Uczestnik taki traci
prawo do Nagrody, a dana Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ
22.

W dniu 28 maja 2018 roku Organizator opublikuje informację, o wynikach Konkursu na stronie
www.jutrobezsmogu.pl.

23.

Laureaci Nagród zostaną poproszeni o kontakt za pomocą wiadomości mailowej z Organizatorem
celem wyrażenia zgody na przetwarzanie i przekazanie danych niezbędnych do przekazania
Nagrody. Uczestnik będzie zobowiązany do przesłania wiadomości zwrotnej z odpowiednimi
danymi najpóźniej do dnia 6 czerwca 2018 roku. Brak wiadomości we wskazanym powyżej
terminie powoduje brak możliwości doręczenia Nagrody, co w konsekwencji skutkuje utratą
prawa do Nagrody.
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WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE
24.

Nagrody pieniężne zostaną przekazane Zwycięzcom w formie przelewu bankowego na wskazany
przez uczestnika rachunek bankowy.

25.

Nagrody w Konkursie, które nie zostały rozdysponowane wśród zwycięzców z przyczyn
niezależnych od Organizatora, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
26.

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników na
adres: ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Al. Józefa
Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.

27.

Reklamacja powinna zawierać:
a)
dopisek na kopercie: „Reklamacja – Zaprojektuj stojak rowerowy”;
b)
wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie
kontaktowego nr tel. komórkowego);
c)
uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d)
podpis reklamującego.

28.

Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną
powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za
pisemnym potwierdzeniem odbioru, w terminie 14 od dnia otrzymania reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
29.

Przekazywanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do
uczestnictwa w Konkursie. Po wyrażeniu zgody na wykorzystanie przez Organizatora Twoich
danych osobowych, będą one przetwarzane (tzn. m.in. zbierane, przechowywane, zapisywane,
przeglądane, udostępniane publicznie) przez Organizatora na podstawie Twojej zgody (na
podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
a począwszy od 25 maja 2018 r. także 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
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu opracowania i udostępniania publicznego
materiałów dotyczących Konkursu.

30.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu Konkursu.

31.

W przypadku wyłonienia trzech finałowych Zadań Konkursowych, laureaci Nagród zostaną
poproszeni o udzielenie zgody na przetwarzanie również dodatkowych danych: informacji o
numerze rachunku bankowego oraz adresie zamieszkania, informacji niezbędnych do rozliczenia
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewentualnie wizerunku.

32.

W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

33.

Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie
internetowej www.jutrobezsmogu.pl oraz w siedzibie Organizatora.
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podpisany FORMULARZ dołącz do emaila z Zadaniem Konkursowym
Załącznik do Regulaminu konkursu „Zaprojektuj stojak rowerowy”
FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
1. ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41–308), Al. J. Piłsudskiego 92, (dalej zwany:
„AMP”) jest organizatorem Konkursu „Zaprojektuj stojak rowerowy” (dalej zwany: Konkurs). W celu realizacji
Konkursu i komunikacji o Konkursie konieczne jest przetwarzanie przez AMP danych osobowych osób
biorących udział w Konkursie, obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, wiek, informacja o wysokości
nagrody oraz wizerunek.
2. Wizerunek danej osoby stanowi daną osobową i podlega ochronie prawnej. Wykorzystanie przez AMP
Twojego wizerunku w celach wskazanych w punkcie 1 powyżej, jest prawnie dopuszczalne po uzyskaniu Twojej
zgody.
3. Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystanie przez AMP Twoich danych osobowych, będą one przetwarzane (tzn.
m.in. zbierane, przechowywane, zapisywane, przeglądane, udostępniane publicznie) przez AMP na podstawie
Twojej zgody (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
a począwszy od 25 maja 2018 r. także 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 danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE) w celu opracowania i udostępniania publicznego materiałów dotyczących Konkursu.
4. Poprzez zaznaczenie poniższych punktów oraz złożenie podpisu na dole niniejszego dokumentu wyrażasz
zgodę na przetwarzanie przez AMP Twoich danych osobowych w tym wizerunku wykonanego w warunkach i
w celach wskazanych w pkt 1 powyżej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Każda ze zgód jest odrębna od
pozostałych, co oznacza, że nie musisz wyrażać zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym poniżej
celu. Jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu oceny spełniania przez
Ciebie kryteriów uczestnictwa w ww. konkursie, nie zostaniesz nim objęty.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMP moich danych osobowych, w tym wizerunku w celu realizacji
Konkursu
 Wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie moich danych osobowych, w tym wizerunku w materiałach
AMP samodzielnie lub w zestawieniu z wizerunkami innych, w szczególności w ulotkach, broszurach i na
stronie internetowej oraz mediach społecznościowych AMP
 Wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie moich danych osobowych, w tym wizerunku w materiałach
konkursowych w ramach konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez AMP
5.

6.
7.

8.

9.

Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie objętym niniejszą zgodą jest ArcelorMittal Poland S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41–308), Al. J. Piłsudskiego 92. We wszelkich sprawach dotyczących Twoich
danych osobowych kontaktuj się z AMP mailowo na adres e-mail: konkurs@arcelormittal.com.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
Pamiętaj, że masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania
ich usunięcia, a począwszy od 25 maja 2018 r. - masz prawo do żądania od AMP dostępu do Twoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych
oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych
praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z AMP (wiadomością
email na adres email wskazany powyżej lub w formie pisemnej na adres AMP wskazany powyżej).
Możesz cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email lub
listu do AMP na adres wskazany powyżej. Pamiętaj, że cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody
przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM
 Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu

…..……………………………………………
(Imię i nazwisko)

…..………………………………
(Telefon)

…………………………………………………..
(Podpis i data)
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