REGULAMIN KONKURSU MIAST “ŚWIETLNA STOLICA POLSKI”
(“Regulamin”)
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem Konkursu jest TIME S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000295857 posiadająca NIP: 526-10-04-620 oraz kapitał zakładowy (opłacony w
całości) w wysokości 25 070 000,00 zł (dalej „Organizator”).
1.2 Fundatorem nagród w Konkursie i jego Patronem jest Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy Al.
Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000271591, posiadająca NIP 9570957722 oraz kapitał
zakładowy w wysokości 4.521.612.884,88 zł (dalej “Patron”).
1.3 Konkurs organizowany jest pod nazwą „Świetlna Stolica Polski” ( dalej "Konkurs”).
1.4 Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.12.2020 r., a kończy się dnia 25.01.2021r. o godzinie 23:59
(dalej "Czas Trwania Konkursu").
1.5 Konkurs organizowany jest na stronie internetowej swiecsie.se.pl (dalej „Strona Konkursowa”).
1.6 Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele
Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”). Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w
których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego
Regulaminu.

2.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 Uczestnikiem Konkursu (dalej “Uczestnik”), może być miasto lub gmina, które do Konkursu może
zostać zgłoszone na trzy sposoby:
2.1.1 Oficjalnym Zgłoszeniem miasta - zgłoszenie dokonane bezpośrednio przez organ
uprawniony do reprezentacji danego miasta lub gminy,(np. Urząd Miasta, Burmistrza etc.),
2.1.2 Zgłoszeniem dokonanym przez użytkownika serwisu Se.pl (dalej “Użytkownik”),
biorącego udział w organizowanym konkursie fotograficznym “Świeć Się” na stronie
swiecsie.se.pl, który zgłosił zdjęcie w kategorii tematycznej Moje Miasto,
2.1.3 Zgłoszeniem dokonanym przez Organizatora z wykorzystaniem zdjęcia lub zdjęć
Oficjalnych Zgłoszeń Miast z poprzedniej edycji Konkursu – dotyczy Miast, które
dokonały Oficjalnego Zgłoszenia do Konkursu Miast “Świetlna Stolica Polski” w terminie
06.12.2019 r. – 02.01.2020 r., z oznaczeniem, iż zdjęcie lub zdjęcia są archiwalne oraz z
zawiadomieniem tego Miasta o dokonaniu takiego Zgłoszenia.
2.2 Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do Konkursu jest:
2.2.1 wykonanie zadania konkursowego ( dalej „Zadanie Konkursowe”);
2.2.2 zgłoszenie udziału w Konkursie ( dalej “Zgłoszenie”) w terminie od 04.12.2020 r. do
07.01.2021 r.;
2.2.3 usytuowanie zgłaszanego do Konkursu miasta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.3 Zgłoszenie udziału w Konkursie możliwe jest w terminie od 04.12.2020 r. do 07.01.2021 r.,
następuje poprzez:
2.3.1 Oficjalne Zgłoszenie miasta, o którym mowa w pkt 2.1.1 powyżej – dokonuje się poprzez
przesłanie zadania konkursowego drogą mailową na wskazany przez Organizatora adres:
plebiscyt@se.pl wraz z nazwą zgłaszanego miasta oraz województwa, którego zdjęcie/
zdjęcia dotyczą, nazwą instytucji dokonującej zgłoszenia oraz krótkim opisem zdjęcia/
zdjęć – dotyczy instytucji miejskich;
2.3.2 Zgłoszenie Użytkownika, o którym mowa w pkt 2.1.2 powyżej- dokonuje poprzez
wypełnienie formularza dotyczącego konkursu “Świeć Się” na Stronie Konkursowej
swiecsie.se.pl, dodanie zdjęcia przedstawiającego klimat Świąt Bożego Narodzenia w
przestrzeni miejskiej zgłaszanego Miasta (zadanie konkursowe) i zgłoszenie tego zdjęcia w
kategori tematycznej Moje Miasto. Zdjęcia zgłoszone przez Użytkowników do konkursu
“Świetlna Stolica Polski” (w kategorii Moje Miasto), automatycznie biorą udział również

w konkursie fotograficznym “Świeć Się”;
Zgłoszenie dokonane przez Organizatora z wykorzystaniem zdjęcia lub zdjęć Oficjalnych
Zgłoszeń Miast z poprzedniej edycji Konkursu – dotyczy Miast, które dokonały
Oficjalnego Zgłoszenia do Konkursu Miast “Świetlna Stolica Polski” w terminie
06.12.2019r. – 02.01.2020r., z oznaczeniem, iż zdjęcie lub zdjęcia sa archiwalne oraz z
zawiadomieniem tego Miasta o dokonaniu takiego Zgłoszenia.
2.4 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu, a w
przypadku Użytkowników również Regulaminu Konkursu Świeć Się.
2.3.3

3.

ZASADY KONKURSU
3.1 Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu własnego autorskiego zdjęcia (zdjęć) przedstawiającego
klimat Świąt Bożego Narodzenia w przestrzeni miejskiej zgłąszanego do Konkursu miasta –
iluminacje świetlne.
3.2 Publikacja na Stronie Konkursowej zdjęć przesłanych wraz ze Zgłoszeniem, następuje po
zatwierdzeniu przez Organizatora.
3.3 Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania zdjęć w odpowiedniej galerii serwisu
swiecsie.se.pl po ich uprzednim zatwierdzeniu, przy czym zdjęcia jednego miasta są publikowane
w odpowiednim katalogu jako zbiory zdjęć w podziale na zdjęcia oficjalne miasta – Galeria Miejska
oraz zdjęcia nadesłane przez Użytkowników – Galeria Społeczna.
3.4 Zgłaszane przez Uczestnika zdjęcie/zdjęcia powinny być w jakości umożliwiającej potencjalne
wykorzystanie w druku, minimum 2 000 pikseli w dłuższym boku zdjęcia oraz zdjęcia nie powinny
być oznaczone żadnymi znakami wodnymi i/ lub innymi dopiskami identyfikującymi autora itp. Na
żądanie Organizatora/ Patrona Uczestnik powinien dostarczyć bez zbędnej zwłoki pliki źródłowe
zdjęć.
3.5 Organizator ma prawo nie opublikować zdjęcia w przypadku jego niskiej wartości artystycznej, a
także w przypadku zdjęcia przedstawiającego treści: obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia
społecznego, dyskryminujące płeć/ rasę/ narodowość/ język/ religię, sprzeczne z obowiązującym
prawem/ dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny,
naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich/ Organizatora/ Patrona, oraz zdjęcia zawierającego
tresci obraźliwe/ wulgarne/ groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym
uzasadnionym przypadku.
3.6 Każde Oficjalne Zgłoszenie dokonane przez instytucję miejską może zawierać nieograniczoną
liczbę zdjęć, jednak w przypadku przesłania w Zgłoszeniu powyżej 10 zdjęć, Organizator ma prawo
nie zamieścić wszystkich przesłanych zdjęć na stronie konkursowej. Natomiast Zgłoszenie
dokonane przez jednego Użytkownika w kategorii tematycznej Moje Miasto w konkursie “Świeć
Się” w Czasie Trwania Konkursu może zawierać nie więcej niż 2 zdjęcia zgodnie z Regulaminem
konkursu “Świeć Się”.
3.7 Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik/Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków
Regulaminu i potwierdza, że akceptuje treść Regulaminu, oraz, że udział w Konkursie następuje na
warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
3.8 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na
ustanowione dla Konkursu konto korespondencyjne plebiscyt@se.pl.
3.9 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania
Zgłoszenia w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika warunków
Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie
wiadomości na adres e-mail, z którego pochodziło Zgłoszenie lub który został podany w formularzu
konkursowym. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

4.

PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)
4.1 Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia
autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych do przesłanych wraz ze
Zgłoszeniem zdjęć będących utworami, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw
niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet. Uczestnik oświadcza, iż dysponuje
wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania zdjęć w

sieci Internet.
4.2 Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do zdjęć jest zobowiązany do pokrycia
wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora/ Fundatora/ Patrona w związku z
opublikowaniem zdjęć w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i
udostępnienie zdjęć w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi oraz zaspokoić wszelkie roszczenia osób, których prawa zostały
naruszone.
4.3 W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik
Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na
rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.
4.4 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator/
Patron z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz
wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do zdjęć i wizerunków.
4.5 Dokonanie Zgłoszenia do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
Organizatorowi/ Patronowi na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie
przez Organizatora/ Patrona zdjęć w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu np. do promowania
kolejnych jego edycji.
4.6 Dokonanie Zgłoszenia do udziału w Konkursie jest jednoznacznie z udzieleniem Organizatorowi i
Patronowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do nieograniczonego w miejscu korzystania i
rozporządzania cyfrową wersją przesłanego w ramach Zgłoszenia Zdjęcia Konkursowego na cały
okres trwania Konkursu w celach promocyjnych Konkursu niniejszej edycji oraz kolejnych.
Uczestnik udziela jednocześnie Organizatorowi i Patronowi zezwolenia na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego do Zdjęcia Konkursowego tj. w szczególności przeróbek i adaptacji. Udzielenie
Organizatorowi i Patronowi licencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą
przesłania Zgłoszenia do udziału w Konkursie.
4.7 Licencja o której mowa w punkcie 4.6. powyżej dotyczy wykorzystania Zdjęcia Konkursowego, w
całości, jak i we fragmentach, w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji
wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:
4.7.1. utrwalanie i zwielokrotnianie Zdjęcia Konkursowego dowolną techniką, w tym w
szczególności techniką cyfrową i drukarską,
4.7.2. wprowadzanie do obrotu,
4.7.3. publiczne udostępnianie,
4.7.4. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych i Internetu,
4.7.5. wystawienie, wyświetlenie,
4.7.6. nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację
naziemną,
4.7.7. nadania za pośrednictwem satelity,
4.7.8. reklama, promocja.
4.8 Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści obraźliwe, niezgodne z
zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/ rasę/ narodowość/ język/ religię,
sprzeczne z obowiązującym prawem/ dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub
posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich/
Organizatora/ Patrona, zdjęcia obraźliwe/ wulgarne/ zawierające groźby skierowane pod adresem
osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.
4.9 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji
Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla autorów zdjęć zgłosznych w
Konkursie.
5.

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
5.1 O przyjęciu Zgłoszenia decyduje czas jego wpłynięcia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po
terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w
Konkursie.
5.2 W Konkursie biorą udział Zgłoszenia opublikowane na Stronie Konkursowej swiecsie.se.pl,
wcześniej zatwierdzone przez Organizatora.
5.3 Konkurs jest dwuetapowy:
5.3.1 Pierwszy etap Konkursu – Etap Wojewódzki trwa od 04.12.2020 r. do 7.01.2021 r.
5.3.2 Drugi etap Konkursu – Etap Ogólnopolski trwa od 14.01.2021 r. do 25.01.2021 r.

5.4 Zycięzcy Konkursu wyłonieni zostaną w głosowaniu na Stronie Konkursowej swiecsie.se.pl:
5.4.1 Od dnia 14.12.2020 r. do 07.01.2021 r. na stronie serwisu swiecsie.se.pl można oddawać
głosy w Etapie Wojewódzkim na poszczególne miasta (zbiory zdjęć) biorące udział w
Konkursie, przy czym raz na dobę ta sama osoba może oddać swój głos tylko na jedno miasto
oraz głos na jedno zdjęcie w każdej kategorii tematycznej konkursu fotograficznego “Świeć
Się”. Identyfikacja użytkownika działać będzie w oparciu o pliki cookies oraz IP.
5.4.2 Od 14.01.2021 r. do 25.01.2021 r. na stronie serwisu swiecsie.se.pl można oddawać głosy w
Etapie Ogólnopolskim na 16 wyłonionych w Etapie Wojewódzkim miast (zbiory zdjęć)
biorących udział w II etapie Konkursu, przy czym raz na dobę ta sama osoba może oddać
swój głos tylko na jedno miasto.
5.5 Po zakończeniu głosowania w Etapie Wojewódzkim (14.12.2020 r. – 07.01.2021r.) spośród
wszystkich zgłoszonych do Konkursu miast na podstawie oddanych i zarejestrowanych głosów na
stronie swiecsie.se.pl wyłonionych zostanie 16 miast (po jednym w każdym województwie), które
uzyskały największą liczbę głosów w każdym z 16 województw – jedno miasto w każdym
województwie. Miasta te przejdą do Etapu Ogólnopolskiego Konkursu i otrzymają Nagrodę, o
której mowa w punkcie 6.1.1 Regulaminu, przy czym Nagroda zostanie następnie przekazana przez
zwycięskie miasto wyłącznie na cel charytatywny w porozumieniu z Patronem.
5.6 W Etapie Ogólnopolskim Konkursu (14.01.2021 r. – 25.01.2021 r.), spośród 16 wyłonionych w
Etapie Wojewódzkim miast, to które w głosowaniu na stronie swiecsie.se.pl uzyska największą
liczbę głosów zostanie zwycięzcą i otrzyma tytuł Świetlnej Stolicy Polski oraz Nagrodę, o której
mowa w punkcie 6.2.1 Regulaminu, przy czym Nagroda zostanie przekazana przez zwycięskie
miasto wyłącznie na cel charytatywny w porozumieniu z Patronem.
5.7 Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 5 lat od momentu rozstrzygnięcia Konkursu
listę zwycięzców, dokumenty wydań nagród, dokumenty poboru podatku jeśli będzie konieczny i
dane nagrodzonych Uczestników.
5.8 Organizatorowi przysługuje prawo wyboru alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród
Uczestników, których Zgłoszenia wzięły udział w Konkursie, gdy:
5.8.1 Nagrodzony Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w Konkursie / przyjęcia Nagrody,
5.8.2 Nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w
Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,
5.8.3 Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,
5.8.4 Organizator nie otrzyma od Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez
Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów/ danych lub uzyska niepoprawne
dokumenty/ dane,
5.8.5 Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki Regulaminu,
5.9 Wyniki Etapu Wojewódzkiego zostaną ogłoszone na stronie swiecsie.se.pl do dnia 13.01.2021.
5.10 Jako Miasto Zwycięzcę należy rozumieć miasto lub wieś lub gminę, której dotyczą zdjęcia i które
zostały najwyżej ocenione, a Nagrody przyznane zgodnie z niniejszym regulaminem.
5.11 Patron konkursu ma prawo dodatkowo wyróżnić i nagrodzić wybrane przez siebie miasto.
6.

NAGRODY
6.1 Dla każdego z 16 (szesnastu) Zwycięzców Pierwszego Etapu – Etap Wojewódzki Konkursu Świetlna
Stolica Polski, wyłonionych w głosowaniu przez Stronę Konkursową swiecsie.se.pl przewidziana
została następująca nagroda:
6.1.1 Sprzęt AGD o wartości 10 000 zł brutto.
6.2 Dla Zwycięzcy Drugiego Etapu – Etapu Ogólnopolskiego Konkursu Świetlna Stolica Polski,
wyłonionego w głosowaniu przez Stronę Konkursową swiecsie.se.pl przewidziana została
następująca nagroda:
6.2.1 Sprzęt AGD o wartości 40 000 zł brutto.
- zwycięzcy oraz nagrody o których mowa w pkt. 6.1 oraz 6.2 zwane są dalej odpowiednio
„Zwycięzcami” oraz „Nagrodami”.
6.3 Zwycięzca nie może przekazać prawa do Nagrody innej osobie/ instytucji. Zdanie poprzedzające nie
dotyczy przekazania Nagród na cele charytatywne zgodnie z zapisami Regulaminu.
6.4 Nagroda zostanie przyznana pod warunkiem przekazania jej przez każde Miasto- Zwycięzcę,
wyłonione na poszczególnych etapach, na cel charytatywny w porozumieniu z Patronem lub

Organizatorem.
6.5 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
6.6 Sposób realizacji Nagrody, w tym termin jej przekazania przez Zwycięskie Miasto zostanie ustalony
w porozumieniu z Organizatorem i Patronem.
6.7 Informacja o Zwycięskim mieście na każdym etapie Konkursu wraz ze zbiorem zdjęć tego Miasta,
zostanie zamieszczona na Stronie Konkursowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6.8 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie swiecsie.se.pl do dnia 22.02.2021r. do godziny
14:00.
6.9 Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w
celu realizacji prawa do Nagrody w tym umowy udzielającej Organizatorowi licencji niewyłącznej na
okres 5 lat na korzystanie ze zdjęć nadesłanych do konkursu przez Zwycięskie Miasto.
6.10 Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane
wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania Nagrody lub opłacenia ewentualnego
podatku.
6.11 Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez
Organizatora.
6.12 Zwycięzca traci prawo do Nagrody, jeżeli:
6.12.1 nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;
6.12.2 przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;
6.12.3 nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
6.12.4 naruszy postanowienia Rozdziału, w szczególności Rozdziału 2 i 4;
6.12.5 w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
6.13 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z
przyczyn od niego niezależnych.
6.14 Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest
ograniczona do wysokości wartości Nagrody.
7.

OBOWIĄZEK PODATKOWY
7.1 W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca
Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, wówczas obowiązek
rozliczenia podatku dochodowego od otrzymanych nagród w każdym etapie konkursu spoczywa na
Zwycięskich Miastach.

8.

DANE OSOBOWE
8.1 Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Uczestnika zbieranych i
przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją Konkursu jest Organizator, czyli „TIME S.A.”
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000295857
posiadająca NIP: 526-10-04-620 oraz kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości 25 850
000,00 zł (zwana dalej: „my” lub „Organizator”)
8.2 Wyznaczony inspektor ochrony danych jest to osoba, z którą Uczestnik może się skontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący
sposób:
- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIME S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190
Warszawa
- przez e-mail: iod@grupazpr.pl
8.3 Dane osobowe, osób o których mowa w pkt 8.1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
Konkursu oraz wyłonienia jego Zwycięzców. Dane osób reprezentujących Zwycięzcę Konkursu –
będą przetwarzane także w celu opublikowania ich na Stronie Konkursowej oraz przekazania
Nagrody. Na Stronie Konkursowej opublikowane zostanie imię i nazwisko. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest zgoda, którą wyraża Uczestnik poprzez tzw. wyraźne
działanie potwierdzające czyli wysłanie do Organizatora Zgłoszenia Konkursowego i/lub wzięcie
udziału w Konkursie. Jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku
podatkowego, Organizator będzie przetwarzać Dane także aby wypełnić ciążące na Organizatorze

obowiązki wynikające z przepisów prawa.
8.4 Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik złoży reklamację, Organizator będzie
przetwarzać dane w celu jej zarejestrowania oraz rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych
będzie prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności weryfikacji zgłoszenia oraz
możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
8.5 Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w czasie trwania Konkursu, a także przez okres w
którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia reklamacji.
Organizator przestanie przetwarzać Dane Uczestnika wcześniej jeżeli Uczestnik wycofa zgodę na
ich przetwarzanie. Jeżeli w związku z wydaniem Nagrody, dane osobowe znajdą się w
dokumentacji podatkowej, Organizator będzie je przechowywać do momentu wygaśnięcia
obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.
8.6 Organizator będzie przekazywać dane osobowe dostawcom, którym zlecimy usługi wiązane z
przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Dodatkowo na potrzeby wyłonienia
Zwycięzców oraz wydania Nagród dane osobowe Zwycięzców Konkursu mogą zostać
udostępnione Patronowi.
8.7 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe Uczestnika konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG).
8.8 Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od
Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do
tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji:
i.
o celach przetwarzania danych,
ii.
o kategoriach przetwarzanych danych,
iii. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma
zamiar ujawnić dane,
iv.
o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie
ich realizacji,
v.
o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
vi.
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego
konsekwencjach.
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora
niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego
usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od
Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach,
gdy:
i. Uczestnik Konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez
Organizatora,
ii. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu
danych,
iii. Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi
Konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz
żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie
możliwe. Prawo to przysługuje jeśli:
i. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
ii. dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
Aby skorzystać z powyższych praw, Organizator prosi o kontakt z inspektorem danych
osobowych (dane kontaktowe w punkcie 8.2 powyżej).
8.9 Prawo wycofania zgody
Do momentu zakończenia Konkursu Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, wysyłając na adres e-mail: iod@grupazpr.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody

na przetwarzanie danych". W treści wiadomości musisz podać swoje imię i nazwisko oraz adres
e-mail, którego użył w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z
udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
8.10 Praw o wniesienia skargi do organu
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.
8.11 Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do
kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w
Konkursie.
Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu
oraz jego promocji.
9.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
9.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora
lub w formie elektronicznej na adres swiecsie@se.pl Reklamacje mogą być składane w ciągu 14
(czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, decyduje data wpłynięcia reklamacji na
adres Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie
będą rozpatrywane.
9.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak
również powód reklamacji.
9.3 O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie lub listownie (na adres
podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
9.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są
ostateczne.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
10.2 Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów niezbędnych do udziału w Konkursie.
10.3 Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z
przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub
błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia
podczas lub po transmisji.
10.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn zależnych od Uczestników.
10.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień
niniejszego Regulaminu.
10.6 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmienione
postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie Konkursowej.
10.7 Organizator ustanawia następujący adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji
związanej z Konkursem swiecsie@se.pl.
10.8 Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia, unieważnienia lub zakończenia
Konkursu, jeśli nie ma gwarancji, że zostanie przeprowadzony w sposób uczciwy lub prawidłowy,
np. z powodów technicznych, a także do przedłużenia oraz zorganizowania kolejnej edycji
Konkursu, a także w każdym innym przypadku według uznania Organizatora.
10.9 Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z
dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz.
471, z późn. zm.).
10.10
Wizualizacje nagród umieszczone na stronie konkursowej swiecsie.se.pl są przykładowymi
wizualizacjami i nie przedstawiają rzeczywistych nagród.

