Regulamin Konkursu fotograficznego 2018 „Nowy Targ – EKOlogiczna stolica Podhala”
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin dalej (“Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym pod
nazwą „Nowy Targ – EKOlogiczna stolica Podhala”, dalej (“Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 0000043037 z dnia 18.01.2010 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Kraków
– Śródmieście Wydział XII Gospodarczy, NIP 7350010250, kapitał zakładowy w wysokości 9 181 000,00 zł(dalej:
„Organizator”).
§ 1 Uczestnicy Konkursu
1.Uczestnikiem Konkursu może być:
a) W kategorii do 15 lat włącznie – osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział
w Konkursie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela
ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy taka zgoda
została udzielona przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego
b) W kategorii od 16 lat - pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych
Konkursie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela
ustawowego na uczestnictwo w Konkursie
§ 2 Czas i miejsce trwania Konkursu
1. Konkurs zostanie ogłoszony w szczególności na stronie internetowej mpecnowytarg.pl oraz profilu
facebook.com/mpecnowytarg
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.08.2018 r. i trwa do dnia 17.09.2018 r.
§ 3 Warunki uczestnictwa
1.Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie
dobrowolne. Warunkami udziału w Konkursie są:
a) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu;
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu i wydania nagród
w Konkursie;
c) wyrażenie zgody na korzystanie ze zgłoszonej pracy fotograficznej i zawartych w niej utworów
i wizerunków w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności w celu realizacji Konkursu;
d) działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnicy powinni dbać, by
Zgłoszenie Konkursowe nie zawierało treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających
prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą
powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
2.Zgłoszenie Konkursowe powinno odpowiadać wymogom wskazanym w Regulaminie, w szczególności zawierać:
• tytuł pracy (fotografii);
• imię i nazwisko;
• telefon kontaktowy;
• adres e-mail;
• wiek uczestnika;
▪ odrębne wyrażenie zgodny poprzez zapis: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
zawartych w zgłoszeniu konkursowym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ w celu (określić ten cel
wprost). Dane podaję dobrowolnie, wiedząc że przysługuje mi prawo wglądu i ich edycji.
3.Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż:
a) jest twórcą fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu oraz przysługują mu niczym nieograniczone
autorskie prawa majątkowe i osobiste do fotografii;
b) jest uprawniony do udzielania licencji oraz zezwoleń, o których mowa w Regulaminie;

c)
d)

e)

udziela licencji na zasadach opisanych w § 5 niniejszego Regulaminu;
posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób widniejących na przesłanych fotografiach na
rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na wykorzystanie przez Organizatora w zakresie
o jakim mowa w pkt c) powyżej;
zobowiązuje się do zwalniania Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób
trzecich dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw
autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej w związku z korzystaniem przez
Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się
nieprawdziwe. W przypadku wystąpienia takich roszczeń, Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia
i zwolnienia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku, gdy Organizator
byłby zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania
w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany jest
niezwłocznie zwrócić Organizatorowi kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz wszelkich wydatków
związanych z nimi kosztów i wydatków łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego).

4.Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu fotografii, które:
a) naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz prawa
własności intelektualnej;
b) zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne,
pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną;
c) zawierają przekazy reklamowe;
d) są spamem lub niezamówioną informacją handlową;
e) zawierają uszkodzone pliki lub wirusy;
§ 4 Zadanie konkursowe
1.Przedmiotem zadania konkursowego jest przesłanie przez Uczestnika fotografii do Organizatora nawiązującej do
tematu „Nowy Targ – EKOlogiczna stolica Podhala”. Zrobione zdjęcie należy przesłać na adres:
bok@mpecnowytarg.pl
2.Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może
przekroczyć 20 MB. Laureat zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora fotografii w rozdzielczości
pozwalającej na wydruk w dobrej jakości.
3.Uczestnik może dodać maksymalnie 1 (jedną) fotografie w ramach całego Konkursu.
4.W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały - do momentu zgłoszenia fotografii w Konkursie
– nagrodzone w ramach innego konkursu fotograficznego.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Regulaminu Konkursu.
6.Spośród wszystkich zdjęć biorących udział w Konkursie jury wybierze najlepsze z zamieszczonych w terminie
trwania Konkursu.
§ 5 Oświadczenia uczestnika
1.Uczestnik Konkursu, zgłaszając swoje zdjęcie do Konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy
regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
2.Zgłaszając zdjęcie do Konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo
i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie zdjęcia konkursowego na kalendarzu MPEC, na stronach MPEC Nowy
Targ oraz na profilach MPEC Nowy Targ. na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach
eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których fotografie utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania fotografii- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii i jej opracowań,
w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów, wielokrotne
publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), a
także na stronie internetowej www.mpecnowytarg.pl oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych
i marketingowych Organizatora.
§ 6 Wybór zwycięzcy
1.Spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu zdjęć, organizator wybierze po 1 zdjęciu z każdej kategorii
wiekowej, w jego ocenie najciekawsze zdjęcia konkursowe, których autorzy otrzymają nagrodę główną.
2.Organizator może także wyróżnić więcej osób, dla których przeznaczy dodatkowe nagrody.
3.Autorzy zdjęć wybranych przez organizatora są zwycięzcami Konkursu.
4.Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości po zakończeniu Konkursu, najpóźniej do 30
września 2018 r. na profilu facebook.com/mpecnowytarg oraz mpecnowytarg.pl
§ 7 Nagrody
1.Nagrody przewidziane w Konkursie to:
Nagrody w kategorii DO 15 LAT włącznie:
Nagroda Główna - Aparat Fujifilm Instax Mini9
Nagrody w kategorii OD 16 LAT:
Nagroda Główna – bon na kwotę 500 zł do realizacji w RTV Euro AGD
2.Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
3.W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody
kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Jury.
4.Szczegóły dotyczące przekazania nagród zostaną ustalone po wyłonieniu zwycięzców. Możliwy jest odbiór
osobisty lub wysłanie do zwycięzców drogą pocztową lub kurierem. Każdy zwycięzca zobowiązany jest
skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu do wysyłki nagrody. Jeśli w ciągu 7 dni od
ogłoszenia zwycięzców Konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w celu przekazania adresu do
wysyłki nagrody, nagroda zostaje do dyspozycji organizatora. Kontakt możliwy jest również za pośrednictwem
wiadomości prywatnej na profilu na Facebooku.
§ 8 Przetwarzanie danych osobowych
1.Zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. Urz.
UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach
konkursu jest organizator konkursu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. ul.
Powstańców Śląskich 1; 3-400 Nowy Targ Sp. z o.o.
2.Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię
i nazwisko, adres e-mail, telefon) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji
konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu
uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3.Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku
otrzymania nagrody w konkursie.

4.Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych rodo@mpecnowytarg.pl.
5.Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1
lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych
związanych z realizacją konkursu.
6.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu.
7.Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 2 roku od dnia zakończenia konkursu,
chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki
fiskalne.
8.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do ich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
9.Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.
11.W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
§ 9 Postanowienia końcowe
1.Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.mpecnowytarg.pl
2.Regulamin obowiązuje od dnia 15.08.2017 roku do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego
postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań
reklamacyjnych.
3.Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych Nagród można składać listem na adres
Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@mpecnowytarg.pl nie później niż
w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data
stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń
na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.
4.Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w
przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez
Organizatora.
5.Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi
Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem
e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika Zgłoszenia
Konkursowego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora
serwera.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek
z wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
8.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

