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Regulamin konkursu „Złap deszcz” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa ogólne zasady, zakres  

i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Złap deszcz”, zwanym dalej 

“Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  

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 pod adresem strony internetowej 

www.mpwik.wroc.pl/zlap-deszcz, zwanym dalej „Strona Internetową”. 

4. Fundatorem nagród przyznawanych w Konkursie jest Organizator.  

5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie 

Internetowej  

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. 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.  

8. 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 tę osobę zgłoszenia do udziału  

w Konkursie. Za pośrednictwem formularza Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na 

zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenie zdjęcia do udziału  

w konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz 

że w pełni go akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.   

9. Czas trwania Konkursu jest oznaczony. Z zastrzeżeniem punktów poniżej. 

10. Konkurs trwa od dnia 14 czerwca 2019 r. do dnia 12 lipca 2019 r.  

11. Uczestnicy będą mogli nadsyłać zdjęcia za pomocą formularza udostępnionego na 

Stronie Internetowej w kategoriach określonych przez Organizatora. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu poprzez jego 

wydłużenie o czym poinformuje komunikatem wyświetlonym na Stronie Internetowej 

www.mpwik.wroc.pl/zlap-deszcz oraz wiadomością mailową przesłaną do Uczestników.  

13. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej kreatywnych, ekologicznych pomysłów 

przedstawionych na fotografiach Uczestników, którzy je wykonali i zgłosili do udziału  

w Konkursie. Ideą Konkursu jest popularyzacja działań, instalacji, a także inicjatyw 
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ekologicznych, które w znaczny sposób wpływają na poprawę środowiska naturalnego 

we Wrocławiu.  

14. Konkurs organizowany jest i odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

15. Zdjęcia zgłoszone do udziału w Konkursie powinny być wykonywane na terenie 

Wrocławia.  

 

II. UCZESTNICY ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem jest osoba, która spełnia warunki udziału w Konkursie określone w punkcie 

II Regulaminu oraz w terminie, o którym mowa w punkcie I.10 Regulaminu, tj. od dnia  

14 czerwca 2019 r. do dnia 12 lipca 2019 r., zgłosi maksymalnie trzy fotografie do udziału 

w całym Konkursie.  

2. Z zastrzeżeniem punktu II.3-6 Regulaminu Uczestnikiem Konkursu może być każda 

osoba fizyczna, która posiada miejsce stałego zamieszkania we Wrocławiu 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. Skan zgody (wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu) podpisany 

własnoręcznie przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego należy 

przesłać na adres e-mail: konkurs@mpwik.wroc.pl. Zdjęcia, do których Uczestnik nie 

dołączy skanu zgody nie będą publikowane na Stronie Internetowej. 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 potwierdzenie akceptacji postanowień 

niniejszego Regulaminu, oraz warunków udzielonej licencji niewyłącznej 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, 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) wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza konkursowego na Stronie 

Internetowej;  

c) zgłoszenie maksymalnie trzech fotografii do udziału w całym Konkursie;  
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d) akceptacja postanowień Regulaminu w zakresie udzielonej licencji niewyłącznej 

na korzystanie przez Organizatora ze zgłoszonej fotografii na zasadach i w celach 

określonych w Regulaminie; 

e) posiadanie oświadczenia osoby, której wizerunek uwidoczniono na zdjęciu,  

w którym wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku. 

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie do Organizatora 

oświadczeń ze zgodą na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku osób 

uwiecznionych na zdjęciach. Oświadczenia powinny zostać przesłane na adres  

e-mail: konkurs@mpwik.wroc.pl w formie skanu podpisanego własnoręcznie 

przez osobę, której wizerunek jest utrwalony na zdjęciu. Oświadczenie powinno 

zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail tej osoby, a także datę, 

miejscowość i własnoręczny podpis (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do 

Regulaminu).  

9. Każdy Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie trzy fotografie.  

 

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) woda,  

b) plastik,  

c) papier, 

d) szkło, 

e) instalacja proekologiczna,  

f) kreatywny recykling, 

g) podróż do pracy, 

h) twój warzywniak, 

i) ekologiczne zachowania w przestrzeni publicznej, 

j) domowe ogrody 

k) nie marnuję jedzenia.  

2. Przesłanie fotografii do Konkursu wymaga podania przez Uczestnika następujących 

danych:  

a) imienia i nazwiska,  

b) loginu (pseudonimu),  

c) telefonu kontaktowego,  

d) adresu e-mail,  
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e) wieku, 

f) miejscowości zamieszkania.  

3. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje, że jego login (pseudonim) 

zostanie umieszczony na listach uczestników lub zostanie wykorzystany w inny sposób 

określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją  

i przeprowadzeniem Konkursu. 

4. Zgłoszenia fotografii do Konkursu będą przyjmowane w czasie trwania Konkursu,  

o którym mowa w punkcie I.10 Regulaminu. Datą zgłoszenia fotografii do Konkursu jest 

data otrzymania fotografii przez Organizatora, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu 

formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika na Stronie Internetowej.  

5. Aby zgłosić fotografię do Konkursu, należy wypełnić wymagane pola formularza 

konkursowego na Stronie Internetowej oraz załączyć jedną fotografię. Maksymalnie trzy 

zgłoszenia w całym Konkursie.   

6. Do udziału w Konkursie może być zgłoszona tylko taka fotografia, która łącznie spełnia 

następujące warunki:  

a) została wykonana przez Uczestnika;  

b) do której wyłącznie Uczestnikowi przysługują autorskie prawa osobiste  

i majątkowe;  

c) jest zapisana w formacie JPG/PNG;  

d) mniejszy z boków zdjęcia ma rozmiar minimum 1000 pikseli oraz rozmiar 

fotografii nie przekracza 5 MB. 

7. Fotografii zgłoszonej do udziału w Konkursie, która nie będzie spełniać wymagań,  

o których mowa w punkcie III.6 Regulaminu Organizator nie opublikuje, a zgłoszenie jej 

do udziału w Konkursie uważa się za niebyłe.  

8. Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie 3 (trzy) fotografie w ramach 

całego Konkursu.  

9. Uczestnik, dokonując zgłoszenia fotografii do udziału w Konkursie oświadcza, że: 

a) jest twórcą fotografii zgłoszonej w ramach Konkursu oraz przysługują mu 

nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej fotografii;  

b) jest uprawniony do udzielania licencji oraz zezwoleń, o których mowa  

w Regulaminie;  

c) udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z fotografii zgłoszonej do udziału  

w Konkursie na zasadach określonych w punkcie VII Regulaminu;  

d) posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób widniejących na fotografii 

zgłoszonej do udziału w Konkursie, w tym w szczególności na rozpowszechnianie 

ich wizerunku oraz wykorzystanie go przez Organizatora w zakresie, o jakim 

mowa w punkcie II. 8 lit. e)  Regulaminu;  

10. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do udziału w Konkursie fotografii, która:  

a) narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra 

osobiste oraz prawa własności intelektualnej;  
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b) zawiera 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) zawiera przekazy reklamowe;  

d) jest spamem lub niezamówioną informacją handlową;  

e) zawiera uszkodzone pliki lub wirusy;  

f) zawiera znaki wodne lub inne oznaczenia autora;  

g) zawiera odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron 

zawierających treści, o których mowa w punkcie III.10. Regulaminu.  

11. Fotografie zgłoszone do udziału w Konkursie zostaną opublikowane na Stronie 

Internetowej po uprzedniej pozytywnej weryfikacji przez Organizatora, z zastrzeżeniem, 

że późniejsze wykrycie okoliczności uzasadniających stwierdzenie naruszenia 

Regulaminu może rodzić skutki, o których mowa w pkt III.13 Regulaminu. Wyłącznie 

uprawnionym do dokonywania weryfikacji zgłoszonych fotografii pod kątem ich zgodności 

z Regulaminem jest Organizator.  

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że osoba, która zgłosiła fotografię 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 fotografia zgłoszona przez Uczestnika do udziału w Konkursie nie spełnia warunków 

Regulaminu lub narusza zakazy, o których mowa w punkcie III.10 Regulaminu, 

Organizator nie publikuje fotografii zgłoszonej do udziału w Konkursie na Stronie 

Internetowej i nie poddaje jej ocenie przez internautów, 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 

fotografię ze Strony Internetowej, nie poddaje tej fotografii ocenie przez internautów, a 

zgłoszenie fotografii do udziału w Konkursie uznaje się za niebyłe.  

13. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w punkcie 

III.9 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). 

14.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od 

Uczestnika danych z formularza zgłoszeniowego z przyczyn od niego niezależnych,  

w szczególności z przyczyn technicznych. 
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IV. OCENA FOTOGRAFII 

1. Fotografie zgłoszone do udziału w Konkursie, które zostały opublikowane na Stronie 

Internetowej po uprzedniej pozytywnej weryfikacji przez Organizatora, podlegają ocenie 

przez internautów.  

2. Fotografie będą oceniane z uwzględnieniem m.in. jakości, oryginalności, kreatywności 

oraz walorów artystycznych fotografii zgłoszonych do udziału w Konkursie.  

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o wynikach Konkursu 

drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie w ciągu tygodnia od zakończenia konkursu. 

 

V. NAGRODY 

1. 100 Uczestników Konkursu, których zdjęcia uzyskają największą liczbę głosów, oddanych 

przez internautów na Stronie Internetowej, otrzymają nagrodę. 

2. Nagrodą, którą Uczestnik może otrzymać w Konkursie jest 210 l pojemnik na 

retencjonowanie wody deszczowej wraz z pokrywą, kranem i podstawą. 

3. Nagrody określone w punkcie V.2 Regulaminu przyznaje Organizator na podstawie 

wyników głosowania internautów. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału 

nagród niż określony w punkcie V.1. Regulaminu, jak również do przyznania Uczestnikom 

Konkursu dodatkowo innych nagród niż określone w punkcie V.2 Regulaminu.  

4. Fotografie Uczestników, którym zostaną przyznane nagrody, o których mowa w punkcie 

V.1. Regulaminu, mogą zostać wykorzystane przez Organizatora w wystawie 

pokonkursowej, jeśli Organizator podejmie decyzję o organizacji takiej wystawy  

w zarządzanym przez siebie obiekcie.  

5. Nagrodę będzie można odebrać w siedzibie Organizatora, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 

Wrocław, 15 lipca 2019 roku podczas spotkania dla zwycięzców Konkursu. W przypadku, 

gdy wskazany w powyższym zdaniu termin będzie niedogodny dla zwycięzcy z powodów 

niezależnych od Organizatora, nagrodę będzie można odebrać po uprzednim umówieniu 

się w godzinach 8.00 – 15.00, do 31 sierpnia 2019 roku.  

6. Zwycięzca Konkursu przed odbiorem nagrody jest zobowiązany do:  

a) złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest pracownikiem lub przedstawicielem 

Organizatora, jak również osobą im najbliższą, o której mowa w punkcie II.5 

Regulaminu;   

b) przedstawienia oświadczenia o wyrażeniu pisemnej zgody na publikację 

wizerunków osób umieszczonych na fotografii w zakresie określonym  

w Regulaminie, chyba, że taka zgoda została dołączona do zgłoszenia 

konkursowego;  

7. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.  

8. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.  

9. 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. 
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10. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę Konkursu z nagrody, niespełnienia przez 

Zwycięzcę Konkursu obowiązków, o których mowa w punkcie V.6 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, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IV. 

11.  Nagroda w konkursie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na 

podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

 

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 „Złap deszcz” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: konkurs@mpwik.wroc.pl. 

3. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 14 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). Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie 

wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze 

postępowania sądowego.  

 

VII. LICENCJA 

1. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia fotografii do udziału w Konkursie udziela 

Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na okres roku od dnia zgłoszenia 

fotografii do udziału w Konkursie, do:  

1. Rozpowszechnienia oraz opublikowania fotografii zgłoszonych do udziału  

w Konkursie na Stronie Internetowej Organizatora oraz portalu społecznościowym 

Facebook; 

2. Utrwalenia i przechowywania zgłoszonej fotografii na serwerze Organizatora 

Konkursu przez okres 1 roku od ogłoszenia wyników Konkursu, dla celów 

archiwalnych; 

3. Wprowadzania do pamięci komputera lub innego urządzenia; 

mailto:konkurs@mpwik.wroc.pl
mailto:konkurs@mpwik.wroc.pl
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4. Publicznego udostępniania fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Zwycięzca Konkursu, który otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt V.3 Regulaminu,  

z chwilą przyznania nagrody udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, 

bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych, na korzystanie  

z nagrodzonej/wyróżnionej fotografii, na następujących polach eksploatacji:  

1. 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;  

2. 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 

MPWiK S.A. we Wrocławiu, 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;  

3. w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu w przypadku, gdy będzie to 

konieczne dla wykonywania uprawnień, o których mowa w pkt powyżej;  

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.  
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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 oraz odbiorem 

nagród. 

2. Administratorem zebranych danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika 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: W każdym czasie, w sprawach 

ochrony danych osobowych, Uczestnik Konkursu może 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).  

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu jest: 

a) prawnie uzasadniony interes administratora danych w związku z organizacją  

i przeprowadzeniem konkursu fotograficznego „Złap deszcz”, a także przyznania 

zwycięzcom nagród (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO)  

b) zawarcie i wykonanie przez Organizatora umowy licencji niewyłącznej na 

korzystanie z fotografii na zasadach określonych w rozdziale VII Regulaminu  

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

c) prawnie uzasadniony interes administratora danych, w postaci ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach 

dowodowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest 

niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku niepodania danych osobowych objętych 

formularzem rejestracji, nie będzie możliwe uczestnictwo w Konkursie oraz przyznanie 

nagrody.  
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7. 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, tj.; 

dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawnicze.    

 

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do państwa 

trzeciego (z poza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych.  

 

9. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w pełnym zakresie podanym  

w formularzu rejestracji przez czas udzielenia licencji  – a w przypadku zwycięzców  

do czasu wypowiedzenia umowy licencji, a po upływie ww. okresów przez czas 

niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; 

10. Uczestnik w każdej chwili ma prawo:  

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) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób 

przetwarzania danych przez Organizatora.  

 

IX. POLITYKA COOKIES 

1. 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. 

2. 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.  

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie 

Internetowej.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, 

pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej 

zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na Stronie Internetowej, zaś Uczestników 
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poinformuje odrębną wiadomością e-mail - co najmniej na 1 dzień przed wprowadzeniem 

zmian do Regulaminu.  

3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie 

wykluczone z udziału w Konkursie.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2019 r. 
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ZAŁACZNIK NR 1 

 

FORMULARZ  zgody rodzicielskiej/przedstawiciela/opiekuna prawnego 

na cele konkursu „Złap deszcz” 

 

Ja, ……………………………………………………… [imię i nazwisko rodzica/ przedstawiciela/ 

opiekuna prawnego], potwierdzam, że ………………………………………………… [imię  

i nazwisko osoby niepełnoletniej, której dane dotyczą] jest w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem 

życia  i niniejszym wyrażam zgodę na udział w konkursie „Złap deszcz” ww. osoby 

niepełnoletniej. 

Akceptuję treść regulaminu „Złap deszcz” oraz warunki udzielonej licencji niewyłącznej na 

warunkach określonych w regulaminie konkursu i mam świadomość tego, że w przypadku 

otrzymania nagrody, imię i nazwisko ……………………………………………….  miejscowość 

zamieszkania, wiek oraz login (pseudonim) przyjęty w konkursie zostaną opublikowane na 

…………………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych osoby 

biorącej udział w konkursie oraz klauzulą informacyjną zamieszczoną pod formularzem 

rejestracyjnym.  

 

Klauzula informacyjna dla rodzica/przedstawiciela/opiekuna prawnego na podstawie 

art. 13 ust. 1  RODO. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, w związku z koniecznością uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na udział  

w konkursie osoby niepełnoletniej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. art. 17 k.c.)  

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie przez osobę 

niepełnoletnią. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Twoje dane będą przetwarzane przez czas 

udzielonej licencji lub uzyskania pełnoletności przez uczestnika konkursu, a w przypadku zwycięzcy 

konkursu do czasu uzyskania pełnoletności lub wypowiedzenia licencji, a po tym czasie przez okres 

niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

Dokument podpisany przez rodzica/przedstawiciela/opiekuna prawnego:  

 

_____________________________  

 

Podpis: Data: 

__________ 
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ZAŁACZNIK NR 2 

 

-------------------------------- 

Miejscowość, data 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓREJ WIZERUNEK UWIECZNIONO NA ZDJĘCIU: 

 

Imię: 

Nazwisko: 

Adres e-mail: 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu w związku  

z wykorzystaniem mojego wizerunku uwidocznionego na fotografii konkursowej w zakresie pól 

eksploatacji wskazanych w Regulaminie Konkursu. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia fotografii do udziału w konkursie. 

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawdo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania 

zgody na przetwarzanie danych. 

 

---------------------------------------- 

Podpis   

 


