REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"PIĘKNO WODY W MYSŁOWICACH”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Organizatorem Konkursu, jest MPWIK Sp. z o. o w Mysłowicach 41-404, z siedzibą przy ul.
Fabryczna 10,wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000214452, NIP: 222-077-60-11, REGON: 278268320,
2) Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia
związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3) Fundatorem nagród jest Organizator.
4) Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego
Facebook, na profilu MPWiK Mysłowice sp. z o. o w Mysłowicach.
5) Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6) Temat konkursu:
Woda w Mysłowicach. Jest źródłem życia. Spójrz w około i odkryj piękno wody w twoim
otoczeniu. Zobacz krople kapiące z kranu i z liści po ostatnim deszczu. Zobacz jak zasila
potoki, stawy, rzeki. Jest mżawką, ulewą i parą znad czajnika. Osiada kroplami na trawie i na
pajęczynie. Zamarznięta odbija promienie słoneczne od gładkiej powierzchni. Dostrzeż piękno
wody, weź aparat i zrób zdjęcie. Pokaż jak cennym darem jest woda dla ludzi i przyrody.
7) Maksymalnie 3 zdjęcia opublikowane przez jednego Uczestnika mogą wziąć udział w konkursie.
Wszystkie zdjęcia zgłoszone do konkursu muszą być wykonane na terenie miasta Mysłowice.
8) Zgłoszone do Konkursu zdjęcie nie może zawierać treści reklamowych, niecenzuralnych,
sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, w szczególności
praw autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku, nie może być obraźliwe
w stosunku do Organizatora ani jakiejkolwiek osoby lub podmiotu trzeciego, jak również nie
może przedstawiać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub
życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.
9) Konkurs skierowany jest do Mieszkańców Mysłowic.
10) Warunkiem udziału w Konkursie jest także posiadanie aktywnego konta na Facebooku.
11) Konkurs trwa od 06.08.2021 do 24.09.2021. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu
może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie momencie, o czym
poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.
12) Zgłoszenia publikowane po wyznaczonym czasie nie będą brały udział w konkursie.
13) Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
14) Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu.
15) Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
16) Rozstrzygnięciem konkursu oraz wyłonieniem Laureatów zajmuje się Komisja konkursowa,
powołana przez Organizatora.

§2
UCZESTNICY
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, która
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające tylko jedno prawdziwe konto
osobowe na portalu Facebook, będąca mieszkańcem Mysłowic, która zaakceptowała niniejszy
Regulamin. W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagane jest złożenie do siedziby
MPWiK formularza zgłoszeniowego podpisanego przez opiekuna prawnego stanowiącego
załącznik do Regulaminu.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie konta na Facebooku, udzielenie
zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz
akceptacja postanowień Regulaminu poprzez umieszczenie przy zdjęciu oświadczenia
o akceptacji regulaminu konkursu i udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu uczestnictwa w konkursie "PIĘKNO WODY W MYSŁOWICACH”.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
tj. imię, nazwisko, ID profilu facebookowego na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie
treści Zgłoszenia w obrębie fanpage'a MPWIK MYSŁOWICE.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem,
c) zgadza się na publikację swoich zdjęć w obrębie fanpage'u MPWIK MYSŁOWICE.

§3
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY KONKURSOWE
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe:
1) za zajęcie I miejsca nagroda karta podarunkowa empik 150,00 zł
2) za zajęcie II miejsca nagroda karta podarunkowa empik 100,00 zł
3) za zajęcie III miejsca karta podarunkowa empik 50,00 zł
2. Organizator wyłoni 3 laureatów.
3. Jury (w skład, którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało
przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
5. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpi 01.10.2021, na profilu fanpage’a
MPWIK MYSŁOWICE.
6. Organizator skontaktuje się z Laureatem przez komunikator aplikacji Facebook w celu
szczegółów przekazania nagrody. W przypadku braku kontaktu z Laureatem w terminie do
7 dni od dnia wysłania wiadomości przez Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie,
oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń
z tego tytułu wobec Organizatora.
§4
PRAWA AUTORSKIE I INNE
1. Nadesłane fotografie przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie
prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji złożonych fotografii w szczególności w ramach
promocji MPWIK MYSŁOWICE oraz Miasta Mysłowice. Przy eksponowanych fotografiach
(wystawy, publikacje prasowe, Internet itp.) będzie umieszczone imię i nazwisko autora.
2. Autorzy fotografii automatycznie przekażą Organizatorowi prawo do bezpłatnego
wykorzystania swoich fotografii w celach promocyjnych i edukacyjnych.
3. Uczestnicy konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
w szczególności praw autorskich.
4. Fotografie nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach.
5. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
6. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
7. Ostateczna interpretacja przepisów Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach
spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
8. Nieznajomość przepisów Regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów
i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich
lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu
Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowani Zgłoszenia lub Zgłoszeń
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11. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia
konkursu.
§5
REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres Organizatora, , lub adres
mailowy: mpwik@mpwikmyslowice.pl z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od
zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 08.10.2021. Reklamacje nadesłane
pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14
od daty wpłynięcia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w takiej samej
formie jak jej zgłoszenie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od
użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych
w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia
Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania
prawdziwości danych.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy
prawa polskiego.
§6
RODO
Stosownie do 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
94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane
osobowe udostępnione na potrzeby przeprowadzony konkurs na profilu MPWIK MYSŁOWICE
w serwisie Facebook (dalej „fanpage”).
I. Kategorie osób, których dane są przetwarzane
Osoby biorące udział w konkursie, które opublikowały swój komentarz wraz fotografią
konkursową pod postem zamieszczonych na fanpage’u,

II. Administrator danych osobowych
Działając zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 24 maja 2018 r. poz. 1000), oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO, informujemy zgodnie
z art. 13 RODO, że:
1.

Administratorem danych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.
z o.o. w Mysłowicach., ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice; e-mail:
mpwik@mpwikmyslowice.pl; tel. (32) 223 59 30, fax (32) 223 43 10.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - jw.; e-mail:
iod@mpwikmyslowice.pl; tel.: (32) 223 59 30.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez MPWiK
Mysłowice jest art. 6 ust. 1 lit. b), c), d), f) RODO.
4. Cele przetwarzania danych osobowych to w Państwa przypadku:
a) Rozpatrywanie wniosków i podań,
b) Realizacja umów zawartych z Odbiorcami Usług,
c) Realizacja obowiązków prawnych ciążących na MPWiK.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być, np. uprawnione instytucje lub organy w zakresie prowadzonych przez nie ustawowych czynności, typu: Policja, Sąd,
Prokuratura, Straż Miejska oraz podmioty, z którymi spółka zawarła umowy
powierzenia dla realizacji celów z pkt.4.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do
celów, w których zostały zebrane.
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez MPWiK, ma prawo żądania do:
a) dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
b) sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
c) usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art.
18 RODO,
e) przenoszenia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny,
w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celu realizacji
konkursu oraz:
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. f RODO,
• w celach analitycznych pozwalających nam ocenić sposób funkcjonowania, popularność
oraz sposób korzystania z fanpage’a na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

• wymogów ustawowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia przez
Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe tj.: imię, nazwisko, ID
profilu facebookowego na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia
oraz:
• inne dane opublikowane na Państwa profilu,
• anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za
pomocą wykorzystywanych przez nas narzędzi Facebook Bussines Manager tj. Audience
Insights, Pixels, Events pixels Audiences oraz gromadzone dzięki plikom cookies.
V. Odbiorcy danych
Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:
• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
• właścicielowi portalu Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących
danych określonych przez Facebook Inc.
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach
serwisu Facebook i zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy.
VII. Okres przechowywania danych
• dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą
przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
• dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
• dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas,
w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
• dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą
narzędzi Bussines Manager będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych
w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
VIII. Przysługujące Państwu prawa:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

• prawo do sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia wydanej zgody,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
IX. Informacje o źródle danych
Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na
naszym fanpage‘u.
X. Pozostałe informacje
Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie
będą przez nas profilowane.

