REGULAMIN KONKURSU DLA ARCHITEKTÓW
„KWADRATOWY ŚWIAT GALECO”
Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem
i w całości akceptuje jego warunki.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przedmiotem
Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac pod względem kryteriów określonych w pkt 6
Regulaminu - Rozstrzygnięcie Konkursu.

1.2.

Regulamin jest dostępny na Stronie Głównej Konkursu.

1.3.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

1.5.

Słownik pojęć:
a)

Architekt - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność
gospodarczą (tj. w szczególności w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej,
spółki cywilnej, spółki osobowej - jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowoakcyjnej, spółki kapitałowej – z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) do
przedmiotu działalności której należy co najmniej jedna z poniższych kategorii:
- działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z, 71.12.Z);
- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z);
- realizacja projektów budowalnych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD
41.10.Z),

b)
c)

d)

e)

Dodatkowa Nagroda Pieniężna – nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości
Nagrody,
Inwestor – podmiot zlecający Uczestnikowi Konkursu wykonanie projektu
architektonicznego budynku, w formie wizualizacji oraz specyfikacji projektu, w którym
to projekcie zastosowane zostaną Systemy Rynnowe Galeco,
Jury – komisja składająca się z 5 (pięciu) osób – 3 (trzech) niezależnych architektów,
prowadzących działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wybranych przez
Organizatora i 2 (dwóch) reprezentantów Organizatora, która rozstrzygnie Konkurs
i wybierze Zwycięzców Konkursu,
Formularz Zamówienia Nagrody – formularz, w którym Zwycięzca podaje swoje dane w
celu przesłania Nagrody i ewentualnego rozliczenia podatku dochodowego przez
Organizatora, dostępny na Stronie Głównej Konkursu,
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f)

g)
h)

i)
j)

k)

l)

m)

n)
o)
p)
q)

Formularz Zgłoszeniowy – formularz, w którym Uczestnik podaje swoje dane osobowe
w celu przystąpienia do Konkursu oraz składa oświadczenia przewidziane w niniejszym
Regulaminie, dostępny na Stronie Głównej Konkursu,
Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie oraz na Stronie Głównej Konkursu,
realizowany przez Organizatora,
Moderator – osoba z ramienia Organizatora odpowiedzialna za organizację Konkursu,
w tym w szczególności weryfikację Pracy Konkursowej i innych dokumentów przesłanych
przez Uczestnika,
Nagroda – nagroda rzeczowa w postaci vouchera wartościowego na zakupy na stronie
procad.pl, której właścicielem jest PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku,
Organizator – Galeco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach, ul.
Uśmiechu 1, 32-083 Balice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000102185, której akta rejestrowe prowadzone są przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 679259437 oraz kapitał zakładowy w
wysokości 400.000,00 złotych,
Okres Obowiązywania Konkursu – okres, w którym możliwe jest przystąpienie do
Konkursu poprzez złożenie Oświadczenia o Przystąpieniu do Konkursu, tj. okres od dnia 1
sierpnia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.,
Oświadczenie o Przystąpieniu do Konkursu – oświadczenie Uczestnika o przystąpieniu
do Konkursu, składane poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na
Stronie Głównej Konkursu i przesłanie go na adres mailowy Organizatora:
reklama@galeco.eu,
Praca Konkursowa – wykonany w Okresie Obowiązywania Konkursu przez Uczestnika na
zlecenie Inwestora projekt architektoniczny budynku (np. domu jednorodzinnego) oraz
jego wizualizacja składająca się z 3 (trzech) plików graficznych, obejmujących widok na
ścianę frontową i boczną (nazwa pliku – pełna scena 1), widok na ścianę frontową (nazwa
pliku: pełna scena 2), zbliżenie na zastosowany System Rynnowy Galeco np.
uwidaczniające logo Galeco (nazwa pliku: close-up), zapisanych w dwóch formatach:
- .jpg lub .png dołączanych jako załączniki do treści wiadomości mailowej, w której
Uczestnik przesyła Formularz Zgłoszeniowy,
- .tif lub .tiff, rozdzielczość 300 dpi, wymiary: 1920x1080 pikseli, jako link w treści
wiadomości mailowej umożlwiający pobranie przez Organizatora plików o podanych
wyżej wartościach.
Ponadto Praca Konkursowa powinna obejmować kopię specyfikacji projektu
architektonicznego budynku lub wyodrębnioną część specyfikacji, przedstawiającą
wykorzystanie w projekcie Systemu Rynnowego Galeco, z zastrzeżeniem, iż projekt ma
być rzeczywistym projektem realizowanym lub mającym zostać zrealizowanym przez
Uczestnika na rzecz Inwestora,
Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny na Stronie Głównej Konkursu,
Strona
Główna
Konkursu
–
strona
internetowa
o
adresie:
https://galeco.pl/pl/programy/konkurs-dla-architektow.html,
System Rynnowy Galeco – jeden z następujących produktów Galeco: Galeco PVC2,
Galeco STAL2, Galeco BEZOKAPOWY, Galeco DACHY PŁASKIE,
Uczestnik – Architekt, który złożył Oświadczenie o Przystąpieniu do Konkursu i nie został
wykluczony z Konkursu przez Organizatora lub Moderatora,
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r)

Zwycięzca – Uczestnik, którego Praca Konkursowa zgodnie z rozstrzygnięciem Jury zajęła
pierwsze, drugie albo trzecie miejsce.

1.6.

Konkurs nie łączy się z akcjami promocyjnymi i innymi konkursami realizowanymi przez
Organizatora.

1.7.

Konkurs jest nielimitowany liczbą Uczestników.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1.

Konkurs rozpoczyna się dnia 1 sierpnia 2018 roku z możliwością zgłaszania udziału do dnia 30
kwietnia 2019 roku włącznie.

2.2.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w przeciągu 7 (siedmiu) dni od dnia
rozstrzygnięcia Konkursu przez Jury, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6.4
Regulaminu. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane również na stronie internetowej
Organizatora oraz na Profilu Facebook Konkursu.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Architekci.

3.2.

W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora (w tym na
podstawie umowy cywilnoprawnej jak umowa zlecenie lub umowa o dzieło), ich rodziny (osoby
do trzeciego stopnia pokrewieństwa) oraz osoby spowinowacone z tymi osobami, a także
członkowie Jury, ich rodziny (osoby do trzeciego stopnia pokrewieństwa) oraz osoby
spowinowacone z członkami Jury.

3.3.

Złożenie Oświadczenia o Przystąpienia do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez
Uczestnika Regulaminu w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania jego
postanowień, jak również oświadczeniem, że spełnia on wszystkie warunki uprawniające go do
uczestnictwa w Konkursie.

3.4.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie przez Architekta w Okresie
Obowiązywania Konkursu na adres mailowy Organizatora reklama@galeco.eu Pracy
Konkursowej wraz z dokumentami opisanymi w pkt 4.1. Regulaminu oraz pozytywna
weryfikacja Pracy Konkursowej i tych dokumentów przez Moderatora w odniesieniu do
spełnienia przez Architekta wymogów Regulaminu, w szczególności dotyczących zawartości
Pracy Konkursowej (w tym wymogów odnoszących się do wizualizacji) oraz wymogów
opisanych szczegółowo w rozdziale 4. Regulaminu (Zasady przystąpienia do Konkursu).
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3.5.

Każdy z Uczestników może przesłać Organizatorowi więcej niż jedną Pracę Konkursową, przy
czym każda z Prac Konkursowych nadesłana przez tego samego Uczestnika powinna dotyczyć
albo innego projektu architektonicznego budynku albo zlecenia od innego Inwestora.

3.6.

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. Organizator nie zwraca Uczestnikowi Konkursu
żadnych kosztów związanych z jego uczestnictwem w Konkursie ani nie wypłaca jakiegokolwiek
wynagrodzenia w związku z przesłaniem Pracy Konkursowej. Uczestnikowi nie przysługuje
również żadne wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji do wizualizacji zawartej w Pracy
Konkursowej.

4. ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
4.1.

Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie Pracy Konkursowej wraz
z następującymi dokumentami:

a)
b)
c)

4.2.

wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym,
scanem dokumentu potwierdzającego, że wizualizacja i specyfikacja stanowiące element
Pracy Konkursowej zostały wykonane na zlecenie Inwestora;
scanem zgody twórcy Pracy Konkursowej na przetwarzanie przez Organizatora jego
danych osobowych, tj. imienia, nazwiska i firmy na potrzeby realizacji i promocji Konkursu
oraz działalności gospodarczej Organizatora(dotyczy wszystkich Architektów nie
prowadzących jednoosobowej działalności gospodarczej, a także Architekta prowadzącego
jednoosobową działalność gospodarczą, w przypadku, gdy nie jest on twórcą Pracy
Konkursowej).

Poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, Architekt oświadcza, że:
a)
b)
c)

d)

Praca Konkursowa została wykonana po dniu 1 sierpnia 2018 r. w związku z rzeczywistym
zleceniem Inwestora, które zostało już zrealizowane albo jest w trakcie realizacji,
posiada wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej,
udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na
rozpowszechnianie przez Organizatora wizualizacji z Pracy Konkursowej, poprzez
publiczne udostępnianie z prawem sublicencji, w szczególności na stronach internetowych
Organizatora oraz na kontach Organizatora w serwisach społecznościowych (m.in. na
portalu Facebook) na potrzeby realizacji i promocji Konkursu oraz działalności
gospodarczej Organizatora, jak również na pozostałe czynności konieczne dla
udostępnienia wizualizacji, tj. wprowadzenie do sieci komputerowych, Internetu,
wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie wizualizacji każdą techniką, przesyłanie
wizualizacji innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób, a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury zgodnie z
punktem 6 niniejszego Regulaminu oraz na przygotowywanie na potrzeby Organizatora
poprzez obróbkę graficzną i komputerową,
wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w
Formularzu Zgłoszeniowym na potrzeby realizacji i promocji Konkursu oraz działalności
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gospodarczej Organizatora (dotyczy Architektów prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą).

4.4.

Moderator weryfikuje Pracę Konkursową oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt
4.1. Regulaminu, a w przypadku stwierdzenia, że Praca Konkursowa lub dołączona do niej
dokumentacja nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, bądź ze względu na
przedstawioną w nich treść nie nadają się do publikacji, Organizator lub Moderator może
wykluczyć Uczestnika z Konkursu z zastrzeżeniem pkt 4.6 poniżej. Wykluczenie może nastąpić
w szczególności w przypadku, gdy wizualizacja, będąca częścią Pracy Konkursowej,
przedstawia treści sprzeczne z prawem, wulgarne bądź nieestetyczne.

4.5.

Moderatorowi, poza przypadkami określonymi w pkt 4.4. Regulaminu, przysługuje prawo
wykluczenia Uczestnika z Konkursu w każdym czasie w przypadku powzięcia wątpliwości, co
do uczciwości działań Uczestnika lub w przypadku wycofania zgody Uczestnika na udział w
Konkursie. Uczestnik może wycofać zgodę na udział w Konkursie do czasu rozstrzygnięcia
Konkursu.

4.6.

W przypadku przesłania niepełnej lub nieprawidłowej Pracy Konkursowej lub dokumentów, o
których mowa w pkt 4.1. Regulaminu, Moderator wzywa Uczestnika do przesłania
odpowiednio uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji w terminie 3 (trzech) dni od dnia
otrzymania przez Uczestnika takiego wezwania na adres wskazany w Formularzu
Zgłoszeniowym, nie później jednak niż do zakończenia Okresu Obowiązywania Konkursu.

5. REALIZACJA KONKURSU
5.1.

W przypadku braku przesłanek do wykluczenia Uczestnika, opisanych w pkt 4.4. i 4.5.
Regulaminu, Moderator informuje Uczestnika na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres
e-mail o pozytywnej weryfikacji Pracy Konkursowej oraz pozostałych dokumentów, o których
mowa w pkt 4.1. Regulaminu.

5.2.

W przypadku pozytywnej weryfikacji Pracy Konkursowej oraz pozostałych dokumentów, o
których mowa w pkt 4.1 Regulaminu, Moderator zamieszcza wizualizację przesłaną przez
Uczestnika na Stronie Głównej Konkursu oraz Profilu Facebook Konkursu z oznaczeniem
rodzaju zastosowanego orynnowania, jego koloru, a także imieniem, nazwiskiem i firmą twórcy
Pracy Konkursowej oraz firmą Uczestnika.

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
6.1.

Rozstrzygnięcia Konkursu poprzez wybór Zwycięzców dokona Jury do dnia 31 maja 2019 roku.

6.2.

Oceny nadesłanych Prac Konkursowych oraz wyboru Zwycięzców Jury dokona biorąc pod
uwagę:
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a)
b)
c)
d)

funkcjonalność zastosowanego Systemu Rynnowego Galeco względem bryły budynku z
wizualizacji,
jakość i staranność zaprojektowania Systemu Rynnowego Galeco,
oryginalność sposobu zaprezentowania zamontowanego Systemu Rynnowego Galeco,
ogólną estetykę budynku przedstawionego na wizualizacji i zamontowanego Systemu
Rynnowego Galeco,

przy czym przy wyborze Zwycięzców, Jury subiektywnie wyłoni prace charakteryzujące się
najwyższą jakością, starannością, oryginalnością i najlepszą estetyką.

6.3.

Zwycięzcy wybrani przez Jury otrzymają Nagrody wskazane w pkt 7.1. Regulaminu.

6.4.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną w ciągu 7 (siedmiu)
dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.

7. NAGRODY

7.1.

a)
b)
c)

7.2.

W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

I miejsce – nagroda rzeczowa w postaci vouchera wartościowego na zakupy na stronie
https://www.procad.pl/ o wartości 7.000,00 zł brutto (siedmiu tysięcy złotych brutto),
II miejsce - nagroda rzeczowa w postaci vouchera wartościowego na zakupy na stronie
https://www.procad.pl/ o wartości 5.000,00 zł brutto (pięciu tysięcy złotych brutto),
III miejsce - nagroda rzeczowa w postaci vouchera wartościowego na zakupy na stronie
https://www.procad.pl/ o wartości 3.000,00 zł brutto (trzech tysięcy złotych brutto).

Przyznany Zwycięzcy voucher wartościowy należy zrealizować w ramach zakupów na stronie
internetowej https://www.procad.pl/ do dnia 30 czerwca 2019 r. za pośrednictwem sklepu
internetowego lub poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielem firmy PROCAD SA pod
adresem mailowym: procad@procad.pl
Jeżeli wartość wybranych przez Zwycięzcę produktów jest niższa od wartości Nagrody,
Zwycięzcy nie przysługuje zwrot różnicy pomiędzy wartością przyznanej Nagrody a kosztem
zakupów.

7.3.

Zwycięzcy otrzymają oprócz Nagrody także Dodatkową Nagrodę Pieniężną.

7.4.

W przypadku Zwycięzców, będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową
działalność gospodarczą, Organizator pobierze kwotę równą 10% (dziesięciu procent)
zsumowanych: Nagrody i Dodatkowej Nagrody Pieniężnej, która zostanie przeznaczona przez
Organizatora na uregulowanie zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej zgodnie z
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artykułem 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Pobraną kwotę Organizator przekaże do właściwego urzędu skarbowego.
7.5.

Dodatkowa Nagroda Pieniężna zostanie wypłacona bezpośrednio Zwycięzcy będącemu
płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (dalej jako ustawa o CIT). Zwycięzca
taki jest obowiązany do samodzielnego odprowadzenia podatku należnego w rozumieniu
ustawy o CIT, od przychodu powstałego z tytułu uzyskania Nagrody i Dodatkowej Nagrody
Pieniężnej.

7.6

Zwycięzca przesyła Organizatorowi na adres mailowy reklama@galeco.eu Formularz
Zamówienia Nagrody w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia powiadomienia Zwycięzcy o wygranej.

7.7.

Organizator przekazuje Nagrodę na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia Nagrody w
ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia
Nagrody.

8.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1.

Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z
niniejszym Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 (siedmiu) dni
od daty rozstrzygnięcia Konkursu oraz Zwycięzcy Konkursu w ciągu 7 (dni) dni od daty
doręczenia Nagrody lub 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia prawidłowo wypełnionego
Formularza Zamówienia Nagrody Organizatorowi, jeżeli doręczenie Nagrody nie nastąpiło
terminie wskazanym w pkt 7.6. Regulaminu.

8.2.

Reklamacja dopuszczalna jest wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Reklamacje należy kierować na adres siedziby Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona
przez Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Decyzja dotycząca
rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przesłana drogą mailową na adres wskazany przez
Uczestnika lub Zwycięzcę, składającego reklamację.

8.3.

Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpoznania reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

8.4.

Wobec jednego Uczestnika Organizator ponosi odpowiedzialność do wartości szkody nie
wyższej niż wartość Nagrody przewidzianej za I miejsce w Konkursie. Natomiast wobec
Zwycięzcy Organizator ponosi odpowiedzialność do wartości szkody nie wyższej niż wartość
Nagrody przyznanej Zwycięzcy w Konkursie.
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9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1.

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników (podane w Formularzu Zgłoszeniowym),
Zwycięzców (podane w Formularzu Zamówienia Nagrody) oraz twórców projektów
architektonicznych (imię, nazwisko i firma) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 roku, regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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) – dalej jako: RODO oraz
innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

9.2.

Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Organizator: Galeco Sp. z o.o.
z siedzibą w Balicach ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102185, której akta rejestrowe
prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wdział
Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 6792594371 o kapitale zakładowym w wysokości
400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).

9.3.

Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu:
a)

b)
c)
d)

9.4.

organizacji i przeprowadzenia Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym
Regulaminie, wydania Nagród (na podstawie zgody Uczestnika lub Zwycięzcy - art. 6 ust. 1
lit. a RODO);
realizacji przez Organizatora praw przysługujących Organizatorowi z tytułu udzielonej
przez Uczestnika licencji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO);
wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków podatkowych (podstawa prawna
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
rozpatrywania reklamacji związanych z organizacją Konkursu i wyłanianiem zwycięzców
oraz obrony przed roszczeniami przez Organizatora (na podstawie uzasadnionego interesu
Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Obiorcami danych Uczestników i Zwycięzców będą upoważni przez Organizatora pracownicy,
inne osoby zatrudniane oraz współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Dodatkowo
dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom na podstawie zawartych
umów: firmie PROCAD SA odpowiedzialnej za realizację voucherów wartościowych w ramach
Nagrody Głównej, firmom świadczącym obsługę IT, kancelariom świadczącym obsługę prawną
lub podatkową, podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Organizatorem,
odpowiedzialnym za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów
prawa, a także udostępniane organom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie
odrębnych przepisów prawa, w szczególności właściwym urzędom skarbowym. Dane osobowe
nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
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9.5.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w Konkursie. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości przyjęcia
nadesłanych Prac Konkursowych do weryfikacji zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4
Regulaminu.

9.6.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące prawa:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Uczestnika
i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Uczestnika jeżeli są
nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16
RODO),
prawo do usunięcia danych osobowych Uczestnika „prawo do bycia zapomnianym” (art.
17 RODO),
prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych Uczestnika (art. 18
RODO),
prawo do przenoszenia danych osobowych Uczestnika (art. 20 RODO),
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika
(art. 21 RODO).

9.7.

Uczestnik może korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt z Organizatorem pod
adresem mailowym: reklama@galeco.eu

9.8.

Uczestnik jest uprawniony do wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego organu
nadzorczego (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku
naruszenia praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.

9.9.

Organizator Konkursu przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla celów,
dla których dane są gromadzone, tj.:
a)
b)
c)

d)

dane wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym Organizator przechowuje do upływu okresu,
w którym Uczestnik może złożyć reklamację,
w przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika - przez okres przedawnienia roszczeń
Uczestnika z tytułu realizacji Konkursu przez Organizatora,
dane wskazane w Formularzu Zamówienia Nagrody – przez okresy wskazane w odrębnych
przepisach nakładających na Organizatora obowiązek przechowywania dokumentacji
podatkowej,
w przypadku złożenia reklamacji przez Zwycięzcę dane wskazane w Formularzu
Zamówienia Nagrody będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń
Zwycięzcy z tytułu realizacji Konkursu przez Organizatora.
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10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny,
jeżeli nie naruszy to już nabytych przez Uczestników praw. O każdorazowej zmianie
Organizator poinformuje na Stronie Głównej Konkursu.
10.2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności majątkowych lub
osobistych praw autorskich do Prac Konkursowych ponosi Uczestnik. W przypadku skierowania
w tym zakresie jakichkolwiek roszczeń do Organizatora, będzie on dochodził od Uczestnika
naprawienia pełnej szkody poniesionej w związku z tymi roszczeniami, w tym kosztów obsługi
prawnej.
10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
10.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.
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