REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „BUDOWA ROKU 2019 W OBIEKTYWIE UNISERV”
(„Regulamin”)

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „BUDOWA ROKU 2019 W OBIEKTYWIE UNISERV ” (dalej:
„Konkurs”) jest Uniserv S.A. z siedzibą w Katowicach (40-389) przy ul. Ks. mjr K. Woźniaka
7a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000513872 (dalej: „Organizator”).
2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Konkursu.

§2
Czas trwania konkursu
1.

Konkurs rozpocznie się 2 marca 2020 roku i zakończy 22 marca 2020 roku.

2.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia głosowania na
Instagramie.

§3
Warunki udziału w Konkursie
oraz zasady i przebieg Konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie – pracownicy spółek Grupy Uniserv oraz
firm podwykonawczych, z którymi Organizator miał zawartą umowę o współpracy w czasie
wykonania Pracy konkursowej (dalej: „Uczestnik”).
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie koniecznym jest złożenie oświadczenia Uczestnika
o przekazaniu praw autorskich do zgłoszonych Prac konkursowych Organizatorowi, zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, jak i oświadczenia o wyrażaniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
Regulaminu.
3. Zadaniem Uczestnika jest przesłanie wykonanej osobiście fotografii dokumentującej
budowę prowadzoną w ramach którejkolwiek ze spółek z Grupy Uniserv (zwanej dalej „Pracą
Konkursową”).
4. Prace Konkursowe powinny zostać przesyłane w formie elektronicznej - plik w formacie jpg
o

minimalnej

rozdzielczości

300

dpi,

nazwany

według

wzoru

„nazwa
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budowy_miesiąc_rok_wykonia_fotografii_adres_budowy”,

na

adres

e-mail:

media@uniserv.pl, z dopiskiem w temacie e-maila „konkurs fotograficzny”. W treści
wiadomości e-mail należy wskazać: Imię i nazwisko autora, datę wykonania Pracy
konkursowej oraz nazwę zadania inwestycyjnego lub dokładny adres budowy.
5. Do każdej Pracy Konkursowej należy dołączyć skan podpisanych przez Uczestnika
oświadczeń, o których mowa w ust. 2. Komplet dokumentów tj. Pracę Konkursową wraz
z oświadczeniami należy przesłać na wyżej wskazany adres e-mail Organizatora w terminie
do dnia 15marca 2020 do godziny 24:00.
6. Na Uczestniku spoczywa obowiązek uzyskania zgody na wykonanie fotografii, jeżeli na
terenie budowy/zakładu taka zgoda jest wymagana
7. Praca Konkursowa musi być pracą własną Uczestnika.
8. Każdy Uczestnik Konkursu może przekazać kilka prac, pod warunkiem, że każda z nich
zostanie poprawnie opisana w treści wiadomości e-maila oraz w nazwie załączonego pliku
jpg.
9. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Konkursu oznaczać będzie
niezakwalifikowanie Pracy do Konkursu lub utratę prawa do Nagrody.
10. W Konkursie zostaną wyłonione trzy zwycięskie Prace, które zostaną wyróżnione Nagrodą
(dalej: „Nagroda”).
11. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane w celu przeprowadzenia Konkursu
– tj. do wyłonienia Zwycięzcy i przyznania Nagrody. Jednocześnie, poprzez podanie danych
Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej na
stronie internetowej Organizatora i jego oficjalnych profilach w social media, a także na
wydruku fotografii, a także na jej powielenie (z oznaczeniem autorstwa lub bez takiego
oznaczenia) w celu wykorzystania w materiałach reklamowych, informacyjnych
i marketingowych Organizatora.

§4
Sposób rozstrzygnięcia, wyniki konkursu i nagrody
1. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody: za zajęcie I, II i II miejsca.
2. Rozstrzygnięcie nastąpi w dwóch etapach. W etapie I komisja konkursowa w składzie: trzech
pracowników Organizatora (dalej Komisja Konkursowa) dokona wstępnej selekcji przesłanych
Prac konkursowych w celu wytypowania co najmniej 3 najlepszych, uwzględniając ich
estetykę, walory artystyczne oraz oryginalność. W etapie II wstępnie wyłonione przez komisję
(co najmniej 3) Prace konkursowe zostaną opublikowane na firmowym profilu Organizatora
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na Instagramie na okres od 16 marca do 22 marca. O zajęciu I,II,III miejsca zadecyduje ilość
„polubień” pod każdą pracą zamieszczonych w okresie od 16 marca do 22 marca.
3. Nagrodą za zajęcie:
I miejsca – jest nagroda pieniężna w kwocie 700 zł;
II miejsca – jest nagroda pieniężna w kwocie 500 zł
III miejsca – jest nagroda pieniężna w kwocie 300 zł
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi przez podanie imion i nazwisk Zwycięzców za
pośrednictwem strony internetowej Organizatora, portalu wewnętrznego Organizatora
(„Wenus”), poczty e-mail lub telefonicznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od
zakończenia Konkursu.
5. W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu Zwycięzcy zobowiązani są dostarczyć
Organizatorowi oryginały przesłanych wcześniej oświadczeń. Brak dostarczenia oryginały
oświadczenia jest równoznaczny z rezygnacją z Nagrody
6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.
7. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna
z rezygnacją z całości Nagrody.
8. W przypadku rezygnacji z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody
kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
9. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed
wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzcy
konkursu otrzymają nagrodę po potrąceniu kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego.
§5
Postanowienia końcowe
1.

Prace przechodzą na własność Organizatora.

2.

Przekazując Pracę na Konkurs Uczestnik zgadza się na opublikowanie zgłoszonych do
konkursu prac na wszelkich polach eksploatacji.

3.

Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje jego Regulamin.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do:
a)

zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych
lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,

b)

odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny,

c)

rozstrzygania w kwestiach związanych z Konkursem, a nie zawartych w Regulaminie.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Konkursu

Uniserv S.A.
(Nazwa Organizatora Konkursu)

___________________________________________
(Imię i nazwisko uczestnika konkursu)

___________________________________________
(Adres uczestnika konkursu)

___________________________________________
(Adres e-mail Uczestnika)

___________________________________________
(Nr telefonu Uczestnika)

„BUDOWA ROKU 2019 W OBIEKTYWIE”
(Tytuł pracy konkursowej)

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu
Ja niżej podpisany/a ___________________________________________ będący/a autorem pracy
konkursowej (zdjęcia) – dalej zwanego jako „utwór”, zgłoszony do konkursu „BUDOWA ROKU 2019
W OBIEKTYWIE” organizowanego przez Uniserv S.A. dla pracowników Organizatora oraz firm
współpracujących z Organizatorem, oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw
autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Przenoszę nieodpłatnie na Organizatora – Uniserv S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ks. Mjr. K. Woźniaka 7a
– autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do wykorzystania utworu w celach
informacyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora, a Organizator Konkursu oświadcza, iż przyjmuje
autorskie prawa majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora
w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie i
przestrzeni wykorzystania i rozporządzania utworem, a także zezwolenie na rozporządzanie i korzystanie z
opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator
nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik poligraficznych,
reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, zapisu
magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
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b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub kopii egzemplarzy utworów, najem lub użyczenie oryginału lub kopii
egzemplarzy, na których utrwalono utwory bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez
względu na przeznaczenie;
c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach
informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu
Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIN, Instagram) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie
był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
d) publiczne pokazanie, wydrukowanie, opublikowanie;
e) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.
- w całości lub w części, w tym także poprzez włączanie do innych utworów.
Jako autor zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie
wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na
rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.
Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego
do Konkursu utworu oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu.
Jako autor utworu upoważniam do wykonywania nadzoru autorskiego i anonimowego rozpowszechniania
utworu.
Jako autor utworu oświadczam, że utwór jest mojego autorstwa i, że w związku z wykonaniem utworu i
przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora, nie naruszam w żaden sposób
praw osób trzecich.

Data i podpis autora utworu______________________________________
Data i podpis Organizatora: reprezentanta firmy Uniserv S.A. ____________________________________
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Konkursu
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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).
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Uniserv S.A. z siedzibą
w Katowicach (40-389) przy ul. Ks. mjr K. Woźniaka 7a, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000513872. Z Administratorem można się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub pocztą elektroniczną na adres

iodo@uniserv.pl
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres siedziby firmy z dopiskiem IODO lub pocztą elektroniczną na adres
iodo@uniserv.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenie postępowania konkursowego:
„BUDOWA ROKU 2019 W OBIEKTYWIE” organizowanego przez Uniserv S.A. (dalej „Konkurs”)
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych
osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się odbywać.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej
celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
 prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
 prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
 prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
 prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)
W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie,
przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej
podstawie przed cofnięciem zgody.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału Konkursie.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami
związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa w pkt 3 i 8 powyżej.

…………………………….
miejscowość i data

…………………………………………
czytelny podpis
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