REGULAMIN

§ 1. Informacje podstawowe
1.

Organizatorem Konkursu fotograficznego „NSP 2021. Spis na zdjęciu w mym ujęciu!” (zwanego dalej
“Konkursem”) jest Urząd Statystyczny we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Oławskiej 31, 50-950 Wrocław
(zwany dalej „Organizatorem”).

2.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3.

Konkurs trwa od 12.07.2021 r. do 30.09.2021 r. i składa się z 10 edycji trwających 7 dni.

4.

Celem konkursu jest:
4.1. poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2021 (NSP 2021),
4.2. wyłonienie najlepszych zdjęć związanych z tematyką, której dotyczy NSP 2021.

5.

Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie mieszkaniec województwa
dolnośląskiego, który spełnia następujące warunki:
5.1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
5.2. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury
odbioru nagród i ją w pełni akceptuje,
5.3. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,
5.4. nie jest pracownikiem Organizatora.

6.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

7.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych
do wykorzystania nadesłanego zdjęcia oraz jego publikacji na stronie internetowej, na profilach
w mediach społecznościowych (Twitter, Facebook) oraz w wydawnictwach Organizatora, a także w
mediach prasowych i internetowych Polska Press Spółka z o.o. Przeniesienie autorskich praw
majątkowych, nastąpi na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przeniesienia praw
autorskich, w szczególności:
7.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć lub ich elementów - bezpośrednie lub pośrednie,
w części lub w całości, wytwarzanie i reprodukowanie zdjęć, w każdej technice, a w szczególności:
zapisu magnetycznego, techniką cyfrową - wprowadzanie do pamięci komputera jakąkolwiek
techniką, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, w sposób stały lub
czasowy, w części lub w całości na wszelkich nośnikach danych, w postaci egzemplarzy
wykorzystywanych do zapoznania się ze zdjęciem w sposób bezpośredni lub pośredni;
7.2. w zakresie rozpowszechniania zdjęć lub ich elementów w postaci publicznego wystawienia,
wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania zdjęć lub ich elementów, wystawienie lub takie
publiczne udostępnienie zdjęć, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym – udostępnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w Internecie,
wprowadzanie do pamięci komputera jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasowa (czasową)
postacią, wykorzystanie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu;
7.3. w zakresie tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
w zdjęciach, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
7.4. w zakresie rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, zdjęcia, jego elementu lub kopii.

8.

Uczestnik (w przypadku osoby niepełnoletniej – rodzic/opiekun prawny) udziela zgody na
wykorzystywanie zdjęcia z podaniem imienia i nazwiska autora.

9.

Zdjęcie nadesłane na Konkurs musi być zdjęciem wykonanym samodzielnie, nigdzie wcześniej
niepublikowanym i nieprzedstawianym na innych konkursach. Nadesłanie zdjęcia na Konkurs jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie i akceptację niniejszego Regulaminu.

10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (j.t. Dz.U z 2019 poz. 847) .
§ 2. Zasady szczegółowe
1.

Zadaniem

konkursowym

Uczestnika,

jest

wykonanie

zdjęcia

przedstawiającego

ludzi/

domy/mieszkania - zagadnienia związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
https://spis.gov.pl/.
2.

W zdjęcie musi być w dowolny sposób wkomponowany napis #liczysiękażdy.

3.

Uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie.

4.

Niedozwolone jest wysyłanie zdjęć z kilku kont internetowych.

5.

Zdjęcie konkursowe wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 należy przesłać w formie elektronicznej
w dniach 12.07.-19.09.2021 r. na adres e-mail: WRO_Konkursy@stat.gov.pl.
W tytule maila proszę wpisać: Konkurs fotograficzny.
Zdjęcie przesłane bez wypełnionego Załącznika nr 1 nie będzie brane pod uwagę.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu zgłoszeń w przypadku uznania, że nie są one
zgodne z warunkami Konkursu, a także w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenia zawierają treści
naruszające prawo, dobra innych osób lub podmiotów, godzą w dobre obyczaje i zasady porządku
publicznego.

7.

O wyłonieniu Laureatów konkursu zdecyduje powołane w tym celu przez Organizatora Jury.

8.

Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
§ 3. Laureaci Konkursu

1.

W każdej edycji Jury wyłoni 1 Laureata – zdobywcę nagrody tygodnia.

2.

Po zakończeniu wszystkich 10 edycji Konkursu Jury spośród Laureatów nagrody tygodnia wyłoni
1 Laureata nagrody głównej.

3.

Wyniki Konkursu oraz nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
oraz w mediach prasowych i internetowych Polska Press Spółka z o.o.

4.

Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia każdej edycji
Konkursu.

5.

Ogłoszenie Laureata nagrody głównej odbędzie się w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia
Konkursu.

6.

Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu.

7.

Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską lub pocztą na adres podany przez Laureata.

§ 4. Nagrody
1.

Zdobywcy nagrody tygodnia otrzymają głośnik bezprzewodowy i powerbank. Laureat nagrody głównej
otrzyma: dysk twardy 1 TB, słuchawki bezprzewodowe, mysz bezprzewodową oraz bluzę z kapturem.

2.

Dodatkowo każdy Laureat otrzyma zestaw gadżetów promujących Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021.

3.

Laureatom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego
rodzaju. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
§ 5. Dane osobowe

1.

Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Dyrektor Urzędu Statystycznego we
Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław, adres email: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl, tel. 71 371 64 00.
W sprawach dotyczących Konkursu można kontaktować się z Panią Anetą Madajczak telefoniczne
71 371 63 92 lub za pośrednictwem adresu e-mail: A.Madajczak@stat.gov.pl.

2.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej IOD, z którym można skontaktować się:
2.1. za pośrednictwem adresu email: IOD_USWRO@stat.gov.pl,
2.2. pisemnie, kierując korespondencję na adres: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31,
50-950 Wrocław.

3.

Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o Zwycięzcach Konkursu oraz ich prac na stronie
internetowej Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności
wymaganej przepisami 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) („RODO”) .
4.

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
4.1. umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
4.2. umożliwienie przeprowadzenia Konkursu,
4.3. opublikowanie informacji o Zwycięzcach Konkursu,
4.4. archiwizacja dokumentów.

5.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

6.

Dane osobowe Uczestników przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) – przez czas określony
w tych przepisach.

7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi
zorganizowania Konkursu, a także powiadomienia Zwycięzców Konkursu o przyznaniu nagród.

8.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik ma prawo do:
8.1. dostępu do swoich danych,
8.2. żądania ich sprostowania,
8.3. żądania ich usunięcia w przypadku uznania, że nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali
Państwa dane osobowe,
8.4. ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych
z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat

lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli, gdyż są
Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez
Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,
8.5. sprzeciwu co do przetwarzania danych wobec przetwarzania danych, co do danych których
podanie jest dobrowolne,
8.6. przenoszenia danych,
8.7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody.
9.

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

10. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa).
11. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz osób wskazanych w
załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
§ 6. Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych
przyczyn. O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na stronie https://wroclaw.stat.gov.pl.
Zmiany nie będą naruszały praw uczestników powstałych przed zmianą.

4.

Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie https://wroclaw.stat.gov.pl.

