
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
,, Najlepszy produkt w obiektywie”

Organizatorem konkursu jest Grupa Dekarska Kowalscy Zbigniew Kowalski z siedzibą w 
Józefowie (05-410) przy ul. Piłsudskiego 6.
Celem jest konkurs fotograficzny z rekomendacją.
 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Konkurs odbędzie się w dniach od 10.02 do 15.11.2020 r. 
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do 
czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających 
wymagania nałożone niniejszym Regulaminem. 
3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury i  ich najbliższej rodziny oraz osoby 
pozostające z nimi we wspólnym pożyciu. 
4. Zamieszczenie zdjęcia i rekomendacji pod postem konkursowym na Facebooku jest 
równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz zezwoleniem na publiczne 
ujawnienie imienia, gdy zostanie Zwycięzcą Konkursu. 
5. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 
ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 j.t.). 
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz  na stronie 
www.dachkowalscy.p  l
  
§ 2 CZAS TRWANIA I ZASADY KONKURSU
  
1.  W dniu 10.02.2020 roku na stronie www.dachkowalscy.pl  ogłoszony zostanie konkurs. 
2.  Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 10.02.2020 roku do 15.11.2020 roku. 
3.  Zadaniem Uczestników Konkursu jest zrobienie zdjęcia materiałów dachowych zakupionych w 
GD Kowalscy.
4.  Uczestnicy Konkursu zamieszczają zdjęcia pod postem konkursowym na Facebooku.
5. Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest zamieszczenie komentarza spełniającej wymagania 
nałożone niniejszym regulaminem. 
6. Zamieszczone zdjęcie i rekomendacja: 

a) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika Konkursu; 
b) nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem; 
c) nie może naruszać praw osób trzecich. w tym w szczególności dóbr osobistych, praw 

autorskich lub praw własności przemysłowej.
d) powinien nawiązywać do charakteru działalności dekarzy; 

7. W dniu 18.11.2020 roku ogłoszony zostanie Zwycięzca Konkursu.  
8. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwać Jury Konkursu – w składzie Renata 
Kowalska i Zbigniew Kowalski. 
9. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której zdjęcie i rekomendacja zostało najwyżej ocenione 
przez Jury Konkursu, powołane przez Organizatora. Dokonując oceny Jury weźmie pod uwagę 
oryginalność i pomysłowość.

§ 3 NAGRODY
1.Zwycięzca Konkursu otrzymuje:

I miejsce – Voucher do SPA
II miejsce – zestaw upominkowy
III miejsce – zestaw upominkowy;

https://www.dachkowalscy.pl/
https://www.dachkowalscy.pl/


2. Po zakończeniu Konkursu Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą spełniającym wymogi 
Regulaminu informując o wygranej. 
3. Nagroda, o których mowa  w ust. 1 będzie przesłana w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
konkursu pod wskazany przez Zwycięzcę adres. 
4. Nagroda nie podlega wymianie.

§ 4 DANE OSOBOWE 

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 
2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w 
ramach Konkursu jest Organizator Konkursu – Grupa Dekarska Kowalscy Zbigniew Kowalski z 
siedzibą w Józefowie (05-410) przy ul. Piłsudskiego 6 (dalej zwana „Administratorem”).
2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i 
nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do 
korespondencji.
3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie 
określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest 
wymagane do udziału w Konkursie.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych 
(imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: 
biuro@dachkowalscy.pl  wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w 
treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w 
Konkursie dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z 
udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez 
Organizatora.
6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Grupa Dekarska Kowalscy e-mail:
biuro@dachkowalscy.pl
7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na 
podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 
Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO.
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia 
Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z 
uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.. 
11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 12. W 
oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 
RODO. 
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§ 5 PRAWA AUTORSKIE 
 
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie zgłoszone do Konkursu zostało zrobione samodzielnie
przez Uczestnika i jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich
i pokrewnych oraz że Uczestnik ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, 
zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą zamieszczenia zdjęcia do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia 
nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania ze zdjęcia (licencja w 
zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) zdjęcia dowolną 
techniką, 
b. publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym, 
c. publiczne wystawianie zdjecia,
3. Uczestnik udziela zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw zależnych.
4. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania zdjęcia anonimowo oraz do decydowania o 
jego pierwszym publicznym udostępnieniu.

 
§ 6 REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, 
na adres biuro@dachkowalscy.pl 
 
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do 
Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie. 


