
Regulamin konkursu  
Wymyśl hasło promujące markę „OPTYK-GREŃ” 

§ 1.  
Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 
1) Organizatorze – należy przez to rozumieć Zakład Optyczny „ANKAR” Greń Adam,  

ul. Cieszyńska 1b, 43-430 Skoczów, NIP 5482091528, REGON 072312166, prowadzący 
Salony optyczne; 

2) Salonach optycznych – należy przez to rozumieć Salony optyczne prowadzone przez 
Organizatora w następujących lokalizacjach: 
- ul. Cieszyńska 1b, 43-430 Skoczów, 
- ul. Bielska 5, 43-430 Skoczów, 
- ul. 1-go Maja 2, 43-246 Strumień;  

3) Konkursie – należy przez to rozumieć konkurs organizowany pod nazwą Wymyśl hasło 
promujące markę „OPTYK-GREŃ”, którego zasady, zakres i warunki uczestnictwa określa 
niniejszy Regulamin; 

4) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin konkursu Wymyśl hasło  
hasło promujące markę „OPTYK-GREŃ”; 

5) Zakupie konkursowym – należy przez to rozumieć każdy jednorazowy zakup dokonany w 
jednym z Salonów optycznych za minimum 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych brutto) 
dowolnie wybranego produktu/produktów lub/i usług/usługi, ujętych na jednym Dowodzie 
zakupu (wartości Dowodów zakupu nie sumują się), uprawniający do udziału w Konkursie. Za 
każde wydane 100,00 zł brutto na jednym Dowodzie zakupu Uczestnik otrzymuje od 
Organizatora jedną Kartę konkursową. Zakupem konkursowym nie jest zakup usług w zakresie 
badań w gabinecie okulistycznym u okulisty i optometrysty; 

6) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu 
spełnia wszystkie następujące wymagania: 
a) jest osobą fizyczną,  
b) ma ukończone 18 lat, 
c) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
e) jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. dokonuje  

z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową, 

f) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;  
7) Laureacie – należy przez to rozumieć osobę, która wygra nagrodę w Konkursie;  
8) Zgłoszeniu do konkursu – należy przez to rozumieć oświadczenie o przystąpieniu do udziału 

w Konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu poprzez kompletne i prawidłowe 
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wypełnienie przez Uczestnika Karty konkursowej, a następnie wrzucenie jej do jednej z 
oznaczonych urn znajdujących się w Salonach optycznych;   

9) Karcie konkursowej – należy przez to rozumieć Zgłoszenie do konkursu dokonane wyłącznie 
na formularzu otrzymanym od Organizatora po dokonaniu Zakupu konkursowego, obejmujące 
dane Uczestnika, odpowiedź na Zadanie konkursowe, niezbędne oświadczenia i zgody oraz 
własnoręczny podpis Uczestnika; 

10) Zadaniu konkursowym – należy przez to rozumieć wymyślone i napisane przez Uczestnika 
autorskie, niepublikowane wcześniej, wolne od wad prawnych oraz nienaruszające prawa osób 
trzecich hasło promujące markę „OPTYK-GREŃ” (zwane dalej również Hasłem 
promującym);  

11) Dowodzie zakupu – należy przez to rozumieć oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej 
faktury VAT potwierdzający dokonanie Zakupu konkursowego. Dowodem zakupu na potrzeby 
Konkursu nie jest w szczególności jego skan, kserokopia, duplikat, zdjęcie ani potwierdzenie 
płatności kartą.  

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Konkurs trwa od dnia 15.04.2022 r. do dnia 15.06.2022 r. 
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 27.06.2022 r. 
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 01.07.2022 r.  
6. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.).  
7. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora https://

www.optykgren.pl/ oraz w Salonach optycznych. 
8. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie,  

w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony 
Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora oraz 
udostępnienia w Salonach optycznych. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów 
Konkursu w każdym czasie. 

10.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa 
polskiego. 

§ 2. 
Warunki uczestnictwa w Konkursie  

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  
2. Uczestnik przed zgłoszeniem udziału w Konkursie jest zobowiązany do zapoznania się  

z treścią Regulaminu.  
3. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem się do przestrzegania 

przez Uczestnika wszystkich postanowień Regulaminu. 
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4. Zgłoszenie do konkursu musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie 
któregokolwiek z warunków udziału w Konkursie powoduje nieważność dokonanego Zgłoszenia 
do konkursu. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich 
małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. 

6. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie wyłącznie na 
Karcie konkursowej udostępnionej przez mu przez Organizatora po dokonanym Zakupie 
konkursowym. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora nieprawidłowości lub nadużyć ze strony 
Uczestnika, w szczególności postępowania niezgodnego z prawem lub postanowieniami 
Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego wykluczenia danego Uczestnika 
z udziału w Konkursie.  

§ 3. 
Zgłoszenie do konkursu   

1. Osoba, spełniająca wszystkie warunki określone w § 1 ust. 1 pkt 6 Regulaminu, która chce wziąć 
udział w Konkursie musi:  
1) dokonać Zakupu konkursowego w okresie trwania Konkursu (tj. w okresie od dnia 15.04.2022 

r. do dnia 15.06.2022 r.), 
2) zachować oryginał Dowodu zakupu do późniejszej weryfikacji przez Organizatora  

(tj. najpóźniej do dnia odbioru Nagrody),  
3) rozwiązać Zadanie konkursowe (tj. wymyślić i napisać hasło promujące markę „OPTYK-

GREŃ”),  
4) wypełnić Kartę konkursową wydaną przez Organizatora (tj. wskazać w niej wszystkie 

wymagane dane, odpowiedzieć na Zadanie konkursowe, złożyć niezbędne oświadczenia i 
udzielić niezbędnych zgód oraz własnoręcznie ją podpisać w celu uwierzytelnienia Zgłoszenia 
do konkursu), 

5) wrzucić kompletną i prawidłowo wypełnioną Kartę konkursową do jednej z oznaczonych urn 
znajdujących się w Salonach optycznych w okresie trwania Konkursu (tj. w okresie od dnia 

15.04.2022 r. do dnia 15.06.2022 r.). 
2. Kompletna i prawidłowo wypełniona Karta konkursowa zawiera: 

1) pieczęć Organizatora, 
2) numer Karty konkursowej nadany przez Organizatora, 
3) numer Dowodu zakupu,  
4) dane Uczestnika: imię i nazwisko, pesel, numer telefonu i adres e-mail,  
5) rozwiązanie Zadania konkursowego,  
6) niezbędne oświadczenia i zgody, 
7) własnoręczny podpis Uczestnika.  

3. Uczestnik może dokonać tylu Zgłoszeń do konkursu, ile Kart konkursowych otrzymał od 
Organizatora, z zastrzeżeniem ust. 5.  
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4. Organizator wydaje Uczestnikowi Kartę konkursową/Karty konkursowe bezpośrednio po 
dokonanym przez Uczestnika Zakupie konkursowym. Wydając Kartę konkursową/Karty 
konkursowe Uczestnikowi Organizator wpisuje na każdej Karcie konkursowej numer Dowodu 
zakupu.    

5. Dany Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w całym Konkursie. Dotyczy to również 
sytuacji, w której ta sama osoba, dokonując Zgłoszeń do konkursu poda różne dane 
identyfikacyjne i zakwalifikuje się do więcej niż jednej nagrody.  

6. Projekt Hasła promującego zgłoszony do udziału w Konkursie nie może być z niego wycofany. 
7. Zgłoszenie do konkursu niezgodne z Regulaminem nie stanowi podstawy do otrzymania nagrody 

w Konkursie. 

§ 4. 
Zadanie konkursowe i zastrzeżenie nabycia praw autorskich przez Organizatora 

1. Rozwiązanie Zadania konkursowego może składać się z maksimum 90 znaków pisarskich 
(włącznie ze spacjami). Dopuszcza się użycie małych i wielkich liter.  

2. Hasło promujące markę „OPTYK-GREŃ” wymyślone przez Uczestnika musi być wynikiem jego 
osobistej twórczości i nie być wcześniej publikowane, ponadto nie może zawierać wulgaryzmów, 
treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, a także nie może naruszać praw osób 
trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony 
wizerunku. 

3. W momencie dokonania Zgłoszenia do konkursu Uczestnik potwierdza, że Zadanie konkursowe 
zostało wykonane samodzielnie i Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich osobistych i 
majątkowych do wymyślonego Hasła promującego.  

4. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Zgłoszenie 
do konkursu lub wymyślone Hasło promujące będzie naruszało prawa osób trzecich lub 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

5. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego z chwilą wydania nagród na Organizatora 
przechodzą bez dodatkowego wynagrodzenia wszystkie autorskie prawa majątkowe do 
nagrodzonych treści – haseł promujących markę „OPTYK-GREŃ”,  powstałych w związku z 
realizacją Zadania konkursowego (zwane dalej również Dziełami), stanowiących utwory  

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, terytorialnych, czy 
ilościowych na następujących polach eksploatacji:  
1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,  

2) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, 
dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną 
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techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

3) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie 
zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo 
egzemplarzy,  

4) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 1-3 – publiczne wykonania, 
wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w 
szczególności udostępnianie na stronach internetowych,  

5) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań 
i wielkości nakładów,  

6) wykorzystanie w utworach multimedialnych,  
7) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,  
8) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,  
9) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i 

usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.  
6. W ramach wydanej nagrody Organizator nabywa również wyłączne prawo do wykonania praw 

zależnych do nagrodzonego Dzieła i dysponowania nim, w tym Organizator ma prawo do 
dokonywania zmian i przeróbek, skrótów, zmian i wymiany poszczególnych warstw lub 
elementów i innych zmian, łączenia z innymi utworami, wizerunkami, wykonaniami, tekstami, 
opisami lub materiałami, wykorzystania w całości lub we fragmentach, w tym  
w ramach komplikacji lub połączeń, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, rozłożonych 
na części, w wersjach zmienionych i skróconych, rozłożonych na części,  
w wersjach ze zmianą sekwencji oraz w wersjach zsynchronizowanych ze zmienioną warstwą 
dźwiękową, ilustracją lub informacyjną oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami 
w pełnym zakresie. Organizator jest uprawiony w szczególności do uzupełnienia Dzieła o hasła i 
slogany reklamowe, znaki towarowe, informacje handlowe itp. i do korzystania z tak powstałych 
modyfikacji w pełnym zakresie. Organizator może także dokonywać poprawek stylistycznych, 
ortograficznych i językowych. 

§ 5. 
Komisja konkursowa i wyłonienie Laureatów 

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu, a także w celu 
dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń konkursowych oraz wyłonienia Laureatów, Organizator 
powoła Komisję konkursową składającą się z 3 członków.  

2. W ciągu 2 tygodni po zakończeniu Konkursu Komisja konkursowa wybierze najlepsze 
rozwiązania Zadania konkursowego, które zostaną nagrodzone.  
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3. Komisja konkursowa dokonując wyboru najlepszych rozwiązań Zadania konkursowego, bierze 
pod uwagę kryteria takie, jak: kreatywność, oryginalność oraz atrakcyjność hasła promującego 
markę „OPTYK-GREŃ”.  

4. Każdy z członków Komisji konkursowej ocenia każde zgłoszone Hasło promujące  
w punktach według skali od 0 do 10. Punkty uzyskane od wszystkich członków Komisji 
konkursowej sumuje się i wyłonione zostaje 50 najlepszych haseł promujących. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Komisję konkursową, że wśród wyłonionych  
50 najlepszych Haseł promujących są co najmniej dwa hasła wymyślone przez tego samego 
Uczestnika, nagrodzone zostaje wyłącznie to Hasło promujące Uczestnika, które otrzymało 
najwięcej punktów.  

6. W przypadku, gdy do Konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne Hasła promujące, Komisja 
konkursowa bierze pod uwagę Hasło promujące, które zostało wyłonione jako pierwsze. 

7. Komisji konkursowej przysługuje prawo do weryfikacji czy Uczestnik konkursu spełnił wszystkie 
warunki określone Regulaminem oraz rozstrzygania wszelkich wątpliwości związanych z 
Konkursem.  

8. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnił wszystkich wymaganych warunków do 
udziału w Konkursie, Komisja konkursowa odrzuca otrzymane od tego Uczestnika Zgłoszenie do 
konkursu.   

9. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
10. Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia. 
11. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej nagrodzie za pomocą wiadomości SMS wysłanej na 

numer telefonu komórkowego podanego w Karcie konkursowej.  
12. Wyniki Konkursu mogą także zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora https://

www.optykgren.pl/ . 
13. W przypadku wygranej Uczestnik wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska oraz 

publikację zgłoszonego w Konkursie Hasła promującego na stronie internetowej Organizatora, 
w mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach elektronicznych  
i tradycyjnych. 

§ 6. 
Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: 
1) 1 x nagroda I stopnia:  

telewizor marki SAMSUNG UE75AU7172 o wartości brutto 4199,00 zł; 
2) 1 x nagroda II stopnia:  

telewizor marki SAMSUNG QE65Q60AAU o wartości brutto 3650,00 zł; 
3) 1 x nagroda III stopnia:  

telewizor marki SAMSUNG QE55Q60AAU o wartości brutto 2899,00 zł; 
4) 6 x nagroda IV stopnia:    

tablet marki Apple iPad (2021) 64GB - Space Grey o wartości brutto 1799,00 zł; 
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5) 6 x nagroda V stopnia:  
hulajnoga elektryczna marki Motus Scooty 10 Lite o wartości brutto 1247,00 zł; 

6) 15 x nagroda VI stopnia: 
bon zakupowy do wykorzystania w Salonach optycznych o wartości brutto do 200,00 zł z 
przeznaczeniem na zakup okularów przeciwsłonecznych; 

7) 15 x nagroda VII stopnia:  
zestawy upominkowe o wartości brutto do 150,00 zł; 

8) 5 x nagroda VIII stopnia  
bon zakupowy do wykorzystania w Salonach optycznych o wartości brutto do 100,00 zł.  

2. Do wartości nagrody I-III stopnia zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 
odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej  
w Konkursie. Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego 
rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, 
obciążającego Laureata. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, 
niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.  

3. Wartość nagród IV-VIII stopnia jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie 
z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128). 

4. Bon zakupowy do wykorzystania w Salonach optycznych, stanowiący nagrodę VI stopnia, jest 
ważny do 30.09.2022 r. Bon zakupowy wygasa wraz z upływem terminu jego ważności. Bon 
zakupowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia okularów przeciwsłonecznych 
dostępnych w Salonach optycznych. W przypadku chęci zrealizowania bonu zakupowego Laureat 
jest zobowiązany do okazania bonu podczas dokonywania zakupów w Salonie optycznym. W 
przypadku, gdy wartość bonu jest niższa niż wartość nabywanych okularów przeciwsłonecznych, 
Laureat zobowiązany jest dopłacić różnicę. W przypadku gdy wartość bonu jest wyższa niż 
wartość nabywanych okularów przeciwsłonecznych, różnica nie podlega zwrotowi. 

5. Bon zakupowy do wykorzystania w Salonach optycznych, stanowiący nagrodę VIII stopnia, jest 
ważny do 30.09.2022 r. Bon zakupowy wygasa wraz z upływem terminu jego ważności. 
Bon zakupowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia produktów i usług dostępnych w 
Salonach optycznych, za wyjątkiem badań okulistycznych i optometrycznych.  

W przypadku chęci zrealizowania bonu zakupowego Laureat jest zobowiązany do okazania bonu 
podczas dokonywania zakupów w Salonie optycznym. W przypadku, gdy wartość bonu jest 
niższa niż wartość nabywanych produktu/produktów lub/i usług/usługi, Laureat zobowiązany jest 
dopłacić różnicę. W przypadku gdy wartość bonu jest wyższa niż wartość nabywanych produktu/
produktów lub/i usług/usługi, różnica nie podlega zwrotowi. 

6. Każdy Laureat może otrzymać tylko jedną nagrodę.  
7. Warunkiem wydania nagrody Laureatowi jest okazanie Organizatorowi oryginału Dowodu 

zakupu oraz własnoręczne podpisanie przez Laureata protokołu odbioru nagrody wraz  
z oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich do nagrodzonego hasła promującego markę 
„OPTYK-GREŃ” na Organizatora.   
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8. W razie utraty lub zniszczenia oryginału Dowodu zakupu, Laureatowi nie przysługują żadne 
roszczenia wobec Organizatora. 

9. Laureat jest zobowiązany do osobistego odebrania nagrody w siedzibie Organizatora.  
W przypadku nieodebrania nagrody w terminie do 30.07.2022 r., prawo Laureata do nagrody 
wygasa. 

10. Prawo do nagrody wygasa również w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia Laureata o 
rezygnacji z nagrody. 

11. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody przewidzianej w Regulaminie na 
nagrody innego rodzaju lub wypłaty równowartości nagrody w pieniądzu. 

12. Laureat nie może przenieść prawa do uczestnictwa w konkursie lub otrzymania nagrody na 
osoby trzecie. 

§ 7. 
Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane przez Uczestnika na adres e-
mail: optyk@optykgren.pl.  

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje w okresie trwania Konkursu oraz  
w ciągu 14 od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.  

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres e-mail Uczestnika oraz dokładny opis i 
wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia 
reklamacji w drodze wiadomości e-mail na adres podany w reklamacji. Odpowiedź na reklamację 
jest wiążąca i ostateczna. 

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia 
roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

§ 8. 
Ochrona danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator, tj. Zakład Optyczny 
„ANKAR” Greń Adam, ul. Cieszyńska 1b, 43-430 Skoczów, NIP 5482091528, REGON 
072312166.  

2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem poprzez e-
mail: optyk@optykgren.pl. 

3. Dane osobowe Uczestnika pozyskane przez Organizatora są przetwarzane zgodnie  
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym  
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celu przyjmowania Zgłoszeń do konkursu, 
ustalenia prawa danego Uczestnika do udziału w Konkursie i uzyskania nagrody, wydania 
nagrody, publikacji informacji o Laureatach Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, 
odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące Konkursu, obrony przed ewentualnymi 
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roszczeniami Uczestników oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na 
Organizatorze w związku z organizacją Konkursu.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), lit c) oraz lit. f) 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 (RODO). 

5. Dane osobowe Uczestników (z wyłączeniem danych Laureatów) nie będą przechowywane ani 
przetwarzanie po zakończeniu Konkursu. Dane osobowe Laureatów zostaną usunięte 
niezwłocznie po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończy się 
Konkurs. 

6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału 
w Konkursie. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania 
(poprawienia, uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli Uczestnik uważa, że jego dane osobowe są 
przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO, ul. 
Stawki 2, Warszawa).  

8. Dane osobowe zebrane przez Administratora mogą zostać przekazane upoważnionym, na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym, a także podmiotom 
przetwarzającym, którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.  
10. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu w sposób opierający 

się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
11. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych przez siebie 

danych osobowych. 
12. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się w Klauzuli informacyjnej 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych, z którą każdy Uczestnik jest zobligowany się 
zapoznać. 

 9


