Regulamin
II Edycji Konkursu Fotograficznego Hydropolis
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa ogólne zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w II edycji konkursu fotograficznego pod nazwą „Konkurs Fotograficzny
Hydropolis”, zwanym dalej “Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka
akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000391028, NIP 896-000-02-56, REGON 930155369
o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości): 480 159 150,00 zł, zwana dalej
„Organizatorem”.
3. Informacji

na

temat

Konkursu

Organizator

udziela

mailowo

pod

adresem

konkurs@hydropolis.pl.
4. Fundatorem nagród przyznawanych w Konkursie jest Organizator.
5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej konkursu pod adresem:
konkurs.hydropolis.pl, należącej do Organizatora, zwanej dalej „Stroną Internetową”.
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).
7. Organizator informuje, że używa plików Cookies wyłącznie dla zapewnienia poprawnego
i wygodnego dla użytkowników działania Strony Internetowej. Organizator nie udostępnia
żadnym podmiotom informacji zawartych w plikach Cookies, nie wykorzystuje ich
do żadnych innych celów. Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga akceptacji plików
Cookies. Wyłączenie stosowania plików Cookies może spowodować utrudnienia
korzystania z niektórych usług w ramach Strony Internetowej. W przypadku braku zgody
na używanie przez Organizatora plików Cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki
w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony.
8. Udział

w

Konkursie

wymaga

posiadania

infrastruktury

technicznej

i

systemu

informatycznego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, konta e-mail oraz
przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
9. Działanie Strony Internetowej Organizatora skonfigurowane jest z następującymi
przeglądarkami: Internet Explorer 11, Edge, Mozilla Firefox 55.x, Google Chrome 58.x,
Safari 10.x, Opera 43.x.
10. Każda osoba, przystępująca do udziału w Konkursie, jest zobowiązana zapoznać się
z Regulaminem, a jego postanowienia stają się dla tej osoby oraz Organizatora wiążące
w chwili przesłania przez tą osobę zgłoszenia do udziału w Konkursie. Za pośrednictwem
Strony Internetowej Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu
zawarte w niniejszym Regulaminie.

11. Czas trwania Konkursu jest oznaczony. Z zastrzeżeniem punktu I.12 Regulaminu Konkurs
trwa od dnia 21 czerwca 2018 r. do dnia 5 października 2018 r.
12. Czas trwania Konkursu dzieli się na następujące etapy:
a) od dnia 21 czerwca 2018 r. do dnia 17 sierpnia 2018 r. godzina 23:59 - zgłaszanie
fotografii do udziału w Konkursie;
b) od dnia 18 sierpnia 2018 r. do dnia 4 września 2018 r. – pierwszy etap oceny
fotografii;
c) od dnia 5 września 2018 r. do dnia 14 września 2018 r.– drugi etap oceny fotografii;
d) w dniu 5 października 2018 r. - rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników
Konkursu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu poprzez jego
wydłużenie lub zmiany okresów trwania poszczególnych jego etapów poprzez ich
wydłużenie, o czym poinformuje komunikatem wyświetlonym na Stronie Internetowej oraz
wiadomością mailową przesłaną do Uczestników.
14. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych fotografii – według oceny powołanego Jury i nagrodzenie Uczestników, którzy je wykonali i zgłosili do udziału w Konkursie.
Ideą Konkursu jest popularyzacja roli wody w życiu człowieka, zwrócenie uwagi
na problemy ekologiczne współczesnego świata i wzrost świadomości ekologicznej,
promocja działalności wodociągowo-kanalizacyjnej oraz poszukiwanie artystycznych ujęć
wody.
15. Konkurs organizowany jest i odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Zdjęcia zgłoszone do udziału w Konkursie mogą być wykonywane na terytorium całego
świata.
II. UCZESTNICY ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Uczestnikiem jest osoba, która spełnia warunki udziału w Konkursie określone w punkcie
II Regulaminu oraz z zastrzeżeniem punktu I. 13 Regulaminu w terminie, o którym mowa
w punkcie I.12 a) Regulaminu, tj. od dnia 21 czerwca 2018 r. do dnia 17 sierpnia 2018 r.,
wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na Stronie Internetowej oraz zgłosi
co najmniej jedną fotografię do udziału w Konkursie (dalej „Uczestnik”).
2. Z zastrzeżeniem punktu II.3-6 Regulaminu Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba
fizyczna, która posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej oraz posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
3. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które
ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem
uzyskania

uprzedniej

pisemnej

zgody

opiekuna

prawnego

lub

przedstawiciela

ustawowego. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy taka zgoda została
udzielona przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.
4. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w punkcie II.3
Regulaminu, powinna obejmować w szczególności zgodę na udział w Konkursie oraz
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, w tym na przetwarzanie danych

osobowych Uczestnika przez Organizatora oraz na korzystanie przez Organizatora
z fotografii zgłoszonej przez Uczestnika do udziału w Konkursie na warunkach określonych
w Regulaminie.
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz
członkowie Jury, jak również osoby im najbliższe. Przez osobę najbliższą rozumie się
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
8. Warunkami udziału w Konkursie są:
a) zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja postanowień Regulaminu;
b) rejestracja w Serwisie internetowym (tj. utworzenie konta Uczestnika Konkursu);
c) wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza konkursowego w Serwisie
internetowym;
d) zgłoszenie co najmniej jednej fotografii do udziału w Konkursie;
e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu,
wydania nagród w Konkursie, w tym na przetwarzanie i publikowanie imienia,
nazwiska, miejscowości zamieszkania, pseudonimu oraz wieku – w przypadku
zwycięzców Konkursu - lub wyłącznie pseudonimu – w przypadku pozostałych
Uczestników – bez ograniczeń czasowych w materiałach promocyjnych
związanych z Konkursem, w publikacjach, portalach społecznościowych oraz
na stronach internetowych Organizatora;
f)

wyrażenie zgody na korzystanie przez Organizatora ze zgłoszonej fotografii
na zasadach i w celach określonych w Regulaminie.

9. Każdy Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie trzy fotografie oraz
może utworzyć tylko jedno konto Uczestnika Konkursu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika
nieprawidłowych danych przy rejestracji lub braku aktualizacji danych, w szczególności
w wyniku zmiany danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającej odszukanie
Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
III. ZASADY ZGŁASZANIA FOTOGRAFII KONKURSOWYCH
1. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:
a) Człowiek i woda,
b) Ocean życia,
c) Miasto i woda.
2. Rejestracja na Stronie Internetowej (tj. utworzenie konta Uczestnika Konkursu) wymaga
podania przez Uczestnika następujących danych:
a) imienia i nazwiska,
b) loginu (pseudonimu),

c) telefonu kontaktowego,
d) adresu e-mail,
e) wieku,
f)

miejscowości zamieszkania,

g) hasła, które w połączeniu z loginem (pseudonimem) służyć będzie Uczestnikowi
do logowania się na Stronie Internetowej .
3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia hasła osobom trzecim lub
jego niestaranne przechowywanie.
4. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego login (pseudonim)
został umieszczony na listach rankingowych lub został wykorzystany w inny sposób
określony

w

niniejszym

Regulaminie,

w

celach

związanych

z

organizacją

i przeprowadzeniem Konkursu.
5. Zgłoszenia fotografii do Konkursu będą przyjmowane w czasie trwania Konkursu, o którym
mowa w punkcie I.12 a) Regulaminu. Datą zgłoszenia fotografii do Konkursu jest data
otrzymania fotografii przez Organizatora, po uprzednim prawidłowym zakończeniu
rejestracji przez Uczestnika na Stronie Internetowej.
6. Aby zgłosić fotografie do Konkursu, należy zalogować się do konta Uczestnika na Stronie
Internetowej, wypełnić wymagane pola formularza konkursowego oraz załączyć do niego
co najmniej jedną fotografię.
7. Do udziału w Konkursie mogą być zgłoszone tylko takie fotografie, które łącznie spełniają
następujące warunki:
a) zostały wykonane przez Uczestnika;
b) do których wyłącznie Uczestnikowi przysługują autorskie prawa osobiste
i majątkowe;
c) są zapisane w formacie JPG/PNG;
d) ich dłuższy bok ma nie mniej niż 2400 pixeli;
e) rozmiar każdej z nich nie przekracza 10 MB;
f)

mają kolory w standardzie RGB.

8. Fotografie zgłoszone do udziału w Konkursie, które nie będą spełniały wymagań, o których
mowa w punkcie III.7 Regulaminu Organizator pozostawia bez oceny, a zgłoszenie ich
do udziału w Konkursie uważa się za niebyłe.
9. Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie 3 (trzy) fotografie w ramach
całego Konkursu. Jury może przyznać Uczestnikowi tylko jedną nagrodę, z zastrzeżeniem,
iż Uczestnik nagrodzony przez Jury, może otrzymać dodatkowo nagrodę publiczności.
10. Uczestnik, dokonując zgłoszenia fotografii do Udziału w Konkursie, dokonuje wyboru
kategorii, w której zgłasza konkretną fotografię, spośród kategorii tematycznych, o których
mowa w punkcie III.1 Regulaminu. Każda fotografia może być zgłoszona tylko do jednej
kategorii tematycznej. Wybór kategorii przez Uczestnika nie jest wiążący, a Organizator
może na dowolnym etapie Konkursu zmienić kwalifikację fotografii, przypisując ją do innej
kategorii tematycznej, w przypadku uznania, że fotografia pasuje do innej kategorii
tematycznej niż wskazana przez Uczestnika.

11. Uczestnik, dokonując zgłoszenia fotografii do udziału w Konkursie oświadcza, że:
a) jest twórcą fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu oraz przysługują mu
nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do fotografii;
b) jest uprawniony do udzielania licencji oraz zezwoleń, o których mowa
w Regulaminie;
c) udziela Organizatorowi licencji do korzystania z fotografii zgłoszonej do udziału
w Konkursie na zasadach określonych w punkcie VII Regulaminu;
d) posiada

wszelkie

niezbędne

i

nieodwołalne

zgody

osób

widniejących

na fotografiach zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym w szczególności
na rozpowszechnianie ich wizerunku oraz wykorzystanie go przez Organizatora
w zakresie o jakim mowa w punkcie III.11.c) Regulaminu;
e) wyraża zgodę się na opublikowanie fotografii na Stronie Internetowej w czasie
trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
12. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do udziału w Konkursie 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 przyjętymi normami obyczajowymi,
jak również które mogą zostać uznane za wulgarne i obraźliwe, pornograficzne,
obsceniczne, zawierające nagość lub erotykę, obrażające uczucia religijne,
przedstawiające lub propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną,
naruszające prawo do prywatności;
c) zawierają przekazy reklamowe;
d) są spamem lub niezamówioną informacją handlową;
e) zawierają uszkodzone pliki lub wirusy;
f)

zawierają znaki wodne lub inne oznaczenia autora;

g) zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron
zawierających treści, o których mowa w punkcie III.12. Regulaminu.
13. Fotografie zgłoszone do udziału w Konkursie są publikowane na Stronie Internetowej
po pozytywnej weryfikacji przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż późniejsze wykrycie
okoliczności uzasadniających stwierdzenie naruszenia Regulaminu może rodzić skutki,
o których mowa w pkt III.14 Regulaminu. Wyłącznie uprawnionym do dokonywania
weryfikacji zgłoszonych fotografii pod kątem ich zgodności z Regulaminem jest
Organizator.
14. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora – na którymkolwiek z etapów Konkursu że osoba, która zgłosiła fotografie do udziału w Konkursie nie może być Uczestnikiem
w świetle postanowień Regulaminu lub Uczestnik nie spełnił warunków udziału
w Konkursie, o których mowa w Regulaminie lub, że fotografie zgłoszone przez Uczestnika
do udziału w Konkursie nie spełniają warunków Regulaminu lub naruszają zakazy,
o których mowa w punkcie III.12 Regulaminu, Organizator nie publikuje fotografii
zgłoszonych do udziału w Konkursie na Stronie Internetowej i nie poddaje ich ocenie,
a zgłoszenie danej fotografii do udziału w Konkursie uznaje się za niebyłe. W przypadku

powzięcia przez Organizatora wiadomości o okolicznościach, o których mowa w zdaniu
poprzednim, już po opublikowaniu fotografii na Stronie Internetowej, Organizator
niezwłocznie usuwa fotografie ze Strony Internetowej, nie poddaje tych fotografii ocenie,
a zgłoszenie fotografii do udziału w Konkursie uznaje się za niebyłe.
15. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w punkcie
III.11 Regulaminu okazało się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, Uczestnik,
w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, jest świadomy wystąpienia
ewentualnej odpowiedzialności wobec tych osób oraz może zostać zobowiązany na
zasadach ogólnych – wynikających z przepisów prawa obowiązującego - do naprawienia
szkody poniesionej przez Organizatora w związku z niezgodnością tych oświadczeń
ze stanem faktycznym lub prawnym. Ponadto, w sytuacji o której mowa w zdaniu
poprzednim, Uczestnik może zostać wyłączony od dalszego udziału w Konkursie,
a w przypadku otrzymania nagrody - być zobowiązanym do jej zwrotu (decyzję w tym
zakresie podejmuje Organizator).
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie
od Uczestnika danych z formularza zgłoszeniowego z przyczyn od niego niezależnych,
w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
IV. OCENA FOTOGRAFII
1. Fotografie zgłoszone do udziału w Konkursie, które zostały opublikowane na Stronie
Internetowej po uprzedniej pozytywnej weryfikacji przez Organizatora, o której mowa
w punkcie III.13 Regulaminu, podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. W celu dokonania oceny fotografii, o której mowa w punkcie IV.1 Regulaminu, Organizator
powoła komisję, zwaną dalej „Jury”.
3. Fotografie oceniane są odrębnie w każdej z kategorii tematycznych, o których mowa
w punkcie III.1 Regulaminu, z uwzględnieniem m.in. jakości, oryginalności, kreatywności
oraz walorów artystycznych fotografii zgłoszonych do udziału w Konkursie.
4. Ocena fotografii będzie dwuetapowa. Jury w pierwszym etapie oceny wyłoni fotografie,
które zostaną zakwalifikowane do udziału w finale Konkursu, czyli do udziału w drugim
etapie oceny. Uczestników, których fotografie zostały zakwalifikowane do udziału w finale
Konkursu, uznaje się za „Finalistów Konkursu”.
5. Finaliści Konkursu mogą zostać poproszeni o przesłanie na adres mailowy Organizatora,
pliku cyfrowego zakwalifikowanej do finału Konkursu fotografii, zgodnie z poniższą
specyfikacją:
a) format: JPG/PNG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość),
b) kolory w standardzie: RGB,
c) rozdzielczość: minimum 300 dpi,
d) dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli.
6. Przesłanie pliku cyfrowego, o którym mowa w ust. 5 powyżej, stanowi warunek udziału
w finale Konkursu. Nieprzesłanie pliku w terminie 3 dni od otrzymania informacji

o zakwalifikowaniu się do finału Konkursu oznacza rezygnację Uczestnika z udziału
w Konkursie.
7. Spośród fotografii zakwalifikowanych do udziału w finale Konkursu Jury wybierze
fotografie, którym przyzna nagrody:
a) Grand Prix Konkursu;
b) Pierwsze Miejsce w każdej z 3 kategorii tematycznych;
c) 2 wyróżnienia w każdej z 3 kategorii tematycznych.
8. W ramach Konkursu zostanie przyznana również jedna Nagroda Publiczności:
a) Nagroda Publiczności zostanie wyłoniona przez Internautów w drodze głosowania;
b) Nagrodę Publiczności zdobędzie Uczestnik, którego fotografia zdobyła największą
liczbę głosów Internautów;
c) Internauta może oddać tylko jeden głos dziennie na każde zgłoszone do Konkursu
zdjęcie;
d) głosowanie Internautów trwa od 21 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.;
e) Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia głosów, co do których będzie
istniało uzasadnione podejrzenie, że zostały oddane w wyniku oszustwa.
9. Autorów nagrodzonych fotografii uznaje się za „Zwycięzców Konkursu”.
10. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o wynikach Konkursu
drogą poczty elektronicznej lub telefoniczną.
V. NAGRODY
1. Nagrody, które Uczestnik może otrzymać w Konkursie to:
a) Nagroda Specjalna - Grand Prix Konkursu - 2.000,00 zł brutto;
b) Nagroda za Pierwsze Miejsce w każdej z trzech kategorii tematycznych, o których
mowa w punkcie III.1 Regulaminu - 1.000,00 zł brutto;
c) 2 Nagrody - Wyróżnienia w każdej z trzech kategorii tematycznych, o których
mowa w punkcie III.1 Regulaminu – bon na zakupy sprzętu elektronicznego
o wartości 300,00 zł brutto;
d) Nagroda Publiczności – 1.000,00 zł brutto.
2. Nagrody określone w punkcie V.1.a)-c) Regulaminu przyznaje Jury. Jury zastrzega sobie
prawo do innego podziału nagród niż określony w punkcie V.1.a)-c) Regulaminu, a także
do nieprzyznania danej nagrody w danej kategorii tematycznej lub Grand Prix Konkursu,
jak również do przyznania Uczestnikom Konkursu dodatkowo innych nagród niż określone
w punkcie V.1.a)-c) Regulaminu.
3. Fotografie Uczestników, którym zostaną przyznane nagrody, o których mowa w punkcie
V.1.a)-d) Regulaminu, mogą zostać wykorzystane przez Organizatora w wystawie
pokonkursowej, jaką Organizator zorganizuje po zakończeniu Konkursu w zarządzanym
przez siebie Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis, położonym we Wrocławiu przy ul.
Na Grobli 19-21. Fotografie Uczestników, którym zostaną przyznane nagrody, o których
mowa w punkcie V.1.a)-d) Regulaminu, mogą zostać również umieszczone w

pamiątkowym kalendarzu wydanym przez Organizatora, którego bezpłatnie jeden
egzemplarz otrzyma każdy ze Zwycięzców Konkursu.
4. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu podczas uroczystej Gali, która
odbędzie się w dniu 5 października 2018 r. we Wrocławiu. O dokładnym terminie i miejscu
odbioru nagród Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu telefonicznie lub drogą
poczty elektronicznej do dnia 27 września 2018 r. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są,
w terminie do dnia 2 października 2018 r., do potwierdzenia obecności na uroczystej Gali,
a w przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa, do poinformowania o tym
fakcie Organizatora i wskazania ich reprezentanta.
5. W przypadku nieobecności Zwycięzców Konkursu lub ich reprezentantów na Gali, o której
mowa w punkcie V.4 Regulaminu, termin i sposób odbioru nagrody zostanie indywidualnie
ustalony przez Organizatora ze Zwycięzcami Konkursu. Koszty dostawy nagrody
do Zwycięzców Konkursu ponosi Organizator.
6. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.), Zwycięzcy Konkursu podlegają
obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 21 ust
1 pkt 68 ustawy - w wysokości 10 % wartości nagrody). Zryczałtowany podatek dochodowy
nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 2.000,00
zł brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku
z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi
przychód z tej działalności.
7. Podatek od nagrody pokrywają Zwycięzcy Konkursu, z tym, że w przypadku nagrody
pieniężnej, której wartość przekracza 2.000,00 zł brutto, Zwycięzca Konkursu otrzymuje
nagrodę po potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego. Organizator oblicza
i odprowadza do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy
należny z tytułu wygranej. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani przekazać Organizatorowi
wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązku podatkowego. O wysokości
zryczałtowanego

podatku

dochodowego

oraz

zakresie

danych

wymaganych

do wypełnienia obowiązku podatkowego Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu
drogą mailową.
8. Zwycięzca Konkursu przed odbiorem nagrody jest zobowiązany do:
a) złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest pracownikiem lub przedstawicielem
Organizatora lub członkiem Jury, jak również osobą im najbliższą, o której mowa
w punkcie II.5 Regulaminu;
b) wyrażenia pisemnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora w zakresie i na zasadach określonych w punkcie VIII Regulaminu;
c) wyrażenia pisemnej zgody na korzystanie przez Organizatora

z nagrodzonej

fotografii i zawartych w niej utworów i wizerunków w zakresie określonym
w Regulaminie;

d) przedłożenia pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
o której mowa w punkcie II.3 Regulaminu - w przypadku gdy Zwycięzca Konkursu
ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
e) przedłożenia danych wymaganych do wypełnienia obowiązku podatkowego,
o których mowa w punkcie V.7 Regulaminu.
9. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
10. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
11. Zwycięzcy Konkursu przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W przypadku
zrzeczenia się nagrody przez Zwycięzcę Konkursu, prawo do niej przepada, bez prawa
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.
12. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę Konkursu z nagrody, niespełnienia przez
Zwycięzcę Konkursu obowiązków, o których mowa w punkcie V.8 Regulaminu lub
niemożliwości skontaktowania się przez Organizatora ze Zwycięzcą Konkursu z przyczyn
nie leżących po stronie Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania
Nagrody innemu Uczestnikowi wybranemu przez Jury, a w przypadku Nagrody
Publiczności odpowiednio kolejnej osobie, która otrzymała największą liczbę głosów
Internautów.
VI. REKLAMACJE
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych
z Konkursem.
2. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych Nagród można
składać listownie na adres siedziby Organizatora (tj. ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław)
z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY HYDROPOLIS” lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: konkurs@hydropolis.pl.
3. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia
wyników Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data
stempla pocztowego). Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko
i adres korespondencyjny), przyczynę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania
się przez Organizatora.
5. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu
30 dni roboczych od jej otrzymania. Organizator powiadomi Uczestnika o sposobie jej
rozpatrzenia

za

pośrednictwem

poczty

na

adres

podany

w

reklamacji

lub

za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła
do Organizatora).
6. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa
Uczestnika do dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VII. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia fotografii do udziału w Konkursie udziela
Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do;
1) opublikowania fotografii zgłoszonych do udziału w Konkursie na stronie internetowej
konkurs.hydropolis.pl, w sposób zapewniający dostęp każdej osoby w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, do dnia rozpoczęcia kolejnej edycji Konkursu,
2) utrwalenia i przechowywania zgłoszonej fotografii na serwerze Organizatora Konkursu
przez okres 1 roku od ogłoszenia wyników Konkursu, dla celów archiwalnych.
2. Zwycięzca Konkursu, który otrzyma jedną z nagród lub wyróżnień, o których mowa w pkt
IV.7 i IV.8 Regulaminu, z chwilą przyznania nagrody/wyróżnienia udziela Organizatorowi
nieodpłatnej licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz
terytorialnych, do korzystania z nagrodzonej/wyróżnionej fotografii, na następujących
polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia - trwałe lub czasowe utrwalenie lub
zwielokrotnienie fotografii w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie (m.in. wytwarzanie egzemplarzy fotografii, przy użyciu
wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową), w celu korzystania z fotografii w zakresie
określonym niniejszym ustępem;
b) w zakresie rozpowszechniania:
- rozpowszechnianie fotografii lub jej części, w tym użyczenie, wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik,
jak również wykorzystanie w sieci Internet i innych sieciach komputerowych, w tym
zamieszczanie

fotografii

na

stronach

internetowych,

w

mediach

społecznościowych (m.in. Facebook, Twitter, Instagram), nadawanie przy pomocy
sieci multimedialnej, wizji przewodowej lub bezprzewodowej, w ramach
jakichkolwiek działań promujących Konkurs lub w ramach działalności Hydropolis,
w tym w zakresie reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do
oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności,
a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
-

udostępnianie fotografii

podmiotom współpracującym z Organizatorem

w związku z organizacją i przeprowadzaniem Konkursu w jakiejkolwiek formie
i jakikolwiek sposób, w tym przekazanie w celu oceny przez Jury zgodnie
z niniejszym Regulaminem;
c) w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu w przypadku, gdy będzie to
konieczne dla wykonywania uprawnień, o których mowa w pkt b) powyżej;
d) w zakresie tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek
innych modyfikacji w fotografii oraz w zakresie korzystania z utworów zależnych w
stosunku do fotografii - prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian fotografii

lub jej części, modyfikacje umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach
internetowych, prawo do korzystania z tak powstałych utworów zależnych oraz
prawo do rozporządzania nimi, a także zezwalania osobom trzecim na powyższe
w zakresie pół eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu lub sposobie
oznaczenia fotografii.
4. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania fotografii na żadnym z pól eksploatacji
wymienionych w punkcie VII.1 i 2 Regulaminu.
5. Uczestnik zobowiązany jest do niewykonywania przysługujących mu praw osobistych
do fotografii w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu przyznanych
Organizatorowi praw do fotografii.
6. W przypadku wystąpienia wady prawnej w fotografii lub jej częściach Organizator
zawiadomi o tym

Uczestnika i wezwie go do wzięcia udziału w sprawie. Uczestnik

podejmie na swój koszt działania faktyczne i prawne związane z roszczeniami osób
trzecich o zaprzestanie używania przez Organizatora fotografii lub jej części lub
o odszkodowanie związane z używaniem fotografii lub ich części przez Organizatora.
Obowiązek pokrycia kosztów postępowania sądowego lub pozasądowego oraz obowiązek
zapłaty odszkodowania osobie trzeciej obciążają Uczestnika. W wypadku choćby
częściowego pokrycia takich kosztów przez Organizatora Uczestnik będzie zobowiązany
do ich zwrotu na rzecz Organizatora – w tym także kosztów wynagrodzenia za obsługę
prawną roszczeń przez Organizatora w związku z wadami fotografii.
VIII. DANE OSOBOWE
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza rejestracji zawierającego
dane osobowe Uczestnika w celu związanym z realizacją Konkursu, w tym rozliczeniem
zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród oraz odbiorem nagród, jak również
w celu zawarcia i realizacji licencji, o której mowa w pkt VII Regulaminu.
2. Administratorem zebranych danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika
Konkursu jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie przez Organizatora na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (zwanym dalej RODO).
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO, Organizator informuje:
1) W każdym czasie, w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych Uczestnik
Konkursu skontaktować się z Organizatorem pisząc na adres: MPWiK S.A.
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław lub telefonując pod numer +48 071 34 09 655
(w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku) lub może skontaktować się
z Organizatorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony

danych, pisząc na adres: abi@mpwik.wroc.pl lub telefonując pod numer +48 071 34 09
928 (w godzinach 8:00-15:30 od poniedziałku do piątku).
2) Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Konkursu, podane
w formularzu rejestracji w następujących celach:
a) w

celu

dokonania

rejestracji

na

stronie

internetowej

Konkursu

i

przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu przyznania nagrody w razie wygrania
jej w Konkursie, rozliczenia

i odprowadzenia zryczałtowanego podatku

dochodowego od nagrody oraz odbioru nagrody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu zawarcia i wykonania przez Organizatora umowy licencji, o której mowa
w pkt VII Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami, a także w celach dowodowych w ramach sprawowania wymiaru
sprawiedliwości

będącego

realizacją

prawnie

uzasadnionego

interesu

Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3) Podanie

przez

Uczestnika

danych

osobowych

ma

charakter

dobrowolny,

ale w zakresie określonym w ust. 4 pkt 2) lit. a) – b) jest ono niezbędne dla udziału
w Konkursie oraz zawarcia i korzystania z nabytej przez Organizatora licencji.
W przypadku nie podania danych osobowych objętych formularzem rejestracji, nie
będzie możliwe uczestnictwo w Konkursie, przyznanie, nagrody, rozliczenie podatku
od nagrody oraz jej odbiór.
4) Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu będą lub mogą być:
a) podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na podstawie
obowiązujących przepisów prawa (m.in. Policja, Straż Miejska, Prokuratura,
Sąd);
b) dostawca serwisu elektronicznego w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania serwisu;
c) zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Organizatora (podmioty
przetwarzające) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, t.j.:
•

dostawcy usług IT,

•

podmioty świadczące: usługi prawnicze, usługi windykacji należności.

5) Jako administrator danych osobowych Uczestników Konkursu Organizator nie
zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (z poza obszaru UE)
ani do organizacji międzynarodowych.
6) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane:
a) przez czas trwania Konkursu (max. 2 lata) – w pełnym zakresie podanym
w formularzu rejestracji oraz czas trwania umowy licencji (nieokreślony) –
w zakresie niezbędnym dla realizacji tej umowy;
b) po upływie okresów, o których mowa w pkt a) dane mogą być przetwarzane
pomimo wyłącznie w takim zakresie i celu jeżeli ich przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora
w związku z udzieloną zgodą, przez okres 3 lat oraz do upływu okresu

zapewniającego realizację obowiązku archiwizacyjnego (min. 5 lat), przy czym
powyższe okresy sumują się.
7) Po upływie okresu prawa do dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z wyrażoną
zgodą oraz archiwizacyjnego, dane Uczestników zostaną usunięte.
8) Informujemy, że Uczestnik Konkursu ma prawo w każdej chwili:
a) dostępu do przekazanych Organizatorowi danych w każdym czasie oraz
otrzymania kopii tych danych, na podstawie art.15 RODO, a także do
sprostowania

(poprawiania)

swoich

danych

oraz

uzupełnienia

ich

w przypadkach określonych w art. 16 RODO;
b) żądania usunięcia danych na podstawie i w zakresie określonym w art. 17
RODO lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art.
18 RODO;
c) do przenoszenia danych oraz żądania przesłania danych na podstawie art. 20
RODO.
9) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Organizatora.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie
Internetowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy
to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizator
poinformuje na Stronie Internetowej, zaś Uczestników poinformuje odrębną wiadomością
mailową - co najmniej na 1 dzień przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu.
3. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić
będą przedstawiciele Organizatora.
4. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań
wynikających z niniejszego Regulaminu.
5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie
wykluczone z udziału w Konkursie.
6. W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszym

Regulaminem

zastosowanie

odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2018 r.

mają

