Regulamin konkursu „Moja Pszczyna – Moja Karta”
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie pn.
„Moja Pszczyna -Moja Karta” (dalej „Konkurs”) oraz sposobu jego przeprowadzenia.
2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie (43-200), ul. Rynek 2,
NIP: 638-18-08-250; REGON: 276258339; (dalej „Organizator”).
3. Przyrzekającym Nagrodę oraz Nagrodę Publiczności jest Organizator. Konkurs prowadzony jest na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej www.pszczyna.pl oraz Profilu
Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany
ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których mowa
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje, które oznaczają odpowiednio:
a. Komisja konkursowa – grupa osób powołana przez Organizatora do rozstrzygania spraw
związanych z Konkursem, w szczególności wyłonienia Zwycięzcy i Laureatów Nagród; sposób
powołania Komisji konkursowej określa Organizator;
b. Uczestnik konkursu (Uczestnik) – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie spełniająca
wymagania określone w Rozdziale 2 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu;
c. Praca konkursowa - projekt graficzny wizerunku awersu karty mieszkańca Moja Pszczyna,
stworzony przez Uczestnika zgodnie z zasadami i warunkami Konkursu określonymi w
Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu, będący przedmiotem oceny Komisji konkursowej;
d. Zwycięzca – Uczestnik będący autorem najciekawszej, w ocenie Komisji konkursowej Pracy
konkursowej i zdobywca Nagrody I stopnia;
e. Laureat – Uczestnik będący autorem Pracy konkursowej wyróżnionej przez Komisję
konkursową Nagrodą Wyróżnienia;
f. Zdobywca Nagrody publiczności - Uczestnik, który zdobył największą liczbę Polubień Pracy
konkursowej na Profilu Organizatora od dnia: 15.06.2021 r. od godziny 08:00 do dnia
18.06.2021 r. do godziny 09:00;
g. Profil Organizatora - konto Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzone
pod adresem www.facebook.com/mojapszczyna ;
h. nagroda - wspólne określenie Nagrody I, Wyróżnienia oraz Nagrody publiczności.
i. Nagroda publiczności - określenie dodatkowej nagrody dla Uczestnika, którego Praca
konkursowa zdobyła największą liczbę Polubień na Profilu Organizatora;
j. Galeria konkursowa - galeria utworzona na stronie www.pszczyna.pl na potrzeby Konkursu,
gdzie będą publikowane wszystkie zaakceptowane przez Organizatora Prace konkursowe;
k. Polubienie - głos oddany przez użytkownika serwisu społecznościowego Facebook na Pracę
konkursową Uczestnika na Profilu Organizatora;
l. Czas trwania Konkursu – okres 01.06.2021r. od godz. 09:00 do 18.06.2021 r. do godz. 09:00.
Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej;
m. Okres głosowania - przedział czasowy od 15.06.2021 r. od godz. 08:00 do 18.06.2021 r. do
godz. 09:00, w którym będzie umożliwione głosowanie na Prace konkursowe opublikowane na
Profilu Organizatora; w wyniku głosowania zostanie przyznana Nagroda publiczności;
głosowanie będzie odbywać się przy pomocy funkcji „polubienia” serwisu społecznościowego
Facebook.

Rozdział 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnik Konkursu jest związany warunkami niniejszego Regulaminu oraz przepisami
obowiązującego prawa. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem jest
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traktowane jako wyrażenie przez Uczestnika zgody na postanowienia Regulaminu oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora, ani członkowie ich
rodzin. Pod pojęciem rodziny należy rozumieć wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo,
osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Z zastrzeżeniem ust. 3, w Konkursie mogą brać udział:
a. dorośli i ich dzieci, jednak w Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne , które w
Czasie trwania Konkursu ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych i które zgłoszą do Konkursu pracę swoją lub swojego dziecka. Uczestnik
nie może zgłaszać do Konkursu pracy osoby, która nie jest dzieckiem Uczestnika ani pracy,
która nie została wykonana przez dziecko Uczestnika,
b. osoby, które są mieszkańcami gminy Pszczyna, zameldowanymi na pobyt stały lub czasowy na
terenie gminy
c. osoby, które w sposób prawidłowy wypełniły oraz wysłały do Organizatora formularz
zgłoszeniowy, w którym zawarły swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania,
adres email, numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej) oraz inne
oświadczenia na potrzeby prowadzenia Konkursu;
d. osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
zamieszczonego na formularzu zgłoszeniowym;
e. osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu
przeprowadzenia Konkursu i działań z nim związanych poprzez zaznaczenie odpowiedniego
pola zamieszczonego na formularzu zgłoszeniowym;
f. osoby, które wyraziły zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych przez Organizatora
poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego na formularzu zgłoszeniowym;
g. osoby, które prawidłowo wysłały Pracę konkursową zgodnie z wymaganiami przedstawionymi
w Rozdziale 4 ust. 1 i 4 niniejszego Regulaminu;
Przesłane wraz z formularzem zgłoszeniowym Prace konkursowe podlegają wstępnej akceptacji
przez Komisję konkursową pod kątem spełnienia wymagań formalnych wskazanych w Rozdziale 3
ust. 5 - 7 niniejszego Regulaminu. Prace konkursowe niespełniające tych wymagań nie zostaną
zakwalifikowane do Konkursu.
Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą przesłania przez Uczestnika Pracy konkursowej wraz z
wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym zgodnie z zapisami niniejszego
regulaminu.
Organizator może na każdym etapie Konkursu wykluczyć Uczestnika bądź poszczególne Prace
konkursowe z udziału w Konkursie, ze skutkiem natychmiastowym, w razie stwierdzenia, że Praca
Konkursowa narusza postanowienia Regulaminu, bądź osoba biorąca udział w Konkursie nie spełnia
regulaminowych warunków uczestnictwa w nim.

Rozdział 3. Zasady Konkursu
1. Nagrody przyznawane będą przez Komisję konkursową dla Uczestników, których Prace konkursowe
zostaną uznane za najciekawsze ze względu na kreatywne podejście do grafiki oraz wizualizacji, a
także oryginalność pomysłu.
2. Jeden Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę przyznaną przez Komisję konkursową
oraz jedną Nagrodę publiczności.
3. Uczestnik Konkursu może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac konkursowych, jednak tylko jedna
Praca konkursowa Uczestnika może zostać nagrodzona przez Komisję konkursową.
4. W celu przygotowania Pracy konkursowej i przekazania jej do Organizatora, Organizator udostępnia
wykrojnik karty, który znajduje się na stronie www.pszczyna.pl . Wykrojnik karty zawiera wymagane
wymiary karty, które należy uwzględnić w Pracy konkursowej.
5. Praca konkursowa musi spełniać poniższe wymagania techniczne:
a. typ pliku grafiki zapisany w co najmniej jednym z formatów: CDR, PSD, AI, INDD lub QXD
b. DPI: minimum 300 – preferowane 600,
c. powinna być przygotowana w palecie CMYK
d. musi zawierać tekst „Karta Mieszkańca Moja Pszczyna” czcionką wielkości minimum 4 pkt.
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e. musi być przygotowana zgodnie z wykrojnikiem
Zgłoszenie Pracy konkursowej przez Uczestnika jest możliwe pod warunkiem, że:
a. Uczestnik lub jego dziecko jest wyłącznym autorem Pracy konkursowej i przysługuje mu pełnia
autorskich praw majątkowych do niej;
b. Praca konkursowa jako całość ani żaden z jej elementów nie narusza w jakikolwiek sposób
przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a
w szczególności jej rozpowszechnienie nie będzie prowadziło do naruszenia przepisów prawa,
a w tym praw autorskich, i że autorskie prawa majątkowe Uczestnika do Pracy konkursowej nie
są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
c. Praca konkursowa nie była zgłaszana, ani nie wygrała w podobnych konkursach, bez względu
na Organizatora ani na terytorium Konkursu.
Z zastrzeżeniem spełnienia wymagań ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału Regulaminu, Praca konkursowa
nie może zawierać następujących elementów:
a. logotypów marek chronionych znakiem towarowym oraz logotypów przedsiębiorców, grup lub
organizacji,
b. wizerunków osób, w tym osób publicznych (tj. artyści, sportowcy, politycy, itp.) oraz osób lub
postaci z bajek, filmów, kreskówek itp.
c. treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
d. wulgaryzmów lub zwrotów nawołujących lub propagujących przemoc, nienawiść, rasizm,
e. tematyki nawiązującej do polityki lub religii oraz treści krzywdzących uczucia religijne i
narodowe,
f. materiałów działających na szkodę innych osób, organizacji administracyjnych, gospodarczych,
non-profit, politycznych, publicznych, religijnych oraz wojskowych,
g. tematyki prowokacyjnej lub erotycznej, w tym nagości (zarówno o charakterze artystycznym,
jak i pornograficznym),
h. logotypów i elementów nawiązujących do wydarzeń sportowych np. Igrzysk Olimpijskich.
Mistrzostw Świata, Mistrzostw kontynentalnych, Mistrzostw krajowych,
i. materiałów związanych z hazardem, alkoholem, narkotykami oraz wyrobami tytoniowymi,
j. jakichkolwiek form reklamy oraz autopromocji oraz danych kontaktowych, (np. wizytówka)
k. materiałów chronionych prawem autorskim innych osób,
l. elementów, które mogą zaburzyć prawidłowe korzystanie z karty (w tym mylić użytkownika lub
odbiorcę co do przeznaczenia i funkcjonowania karty),
Praca konkursowa widoczna na ekranie monitora może się różnić od kolorów ostatecznego druku
na karcie mieszkańca.
Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez
Uczestnika wydatków.

Rozdział 4. Przebieg konkursu
1. Pracę konkursową przygotowaną zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozdziale 3 niniejszego
Regulaminu wraz z formularzem zgłoszeniowym do konkursu należy przesłać w formie plików
elektronicznych na adres e-mail mwesolowska@pszczyna.pl (temat wiadomości : Zgłoszenie na
konkurs Karta Mieszkańca) lub dostarczyć osobiście na nośniku pendrive do Urzędu Miejskiego w
Pszczynie w zamkniętej kopercie z opisem „Zgłoszenie na konkurs Karta Mieszkańca”
2. Praca konkursowa zaakceptowana przez Komisję konkursową, zostanie udostępniona w Galerii
konkursowej na stronie www.pszczyna.pl z podaniem imienia Uczestnika podanego w formularzu
zgłoszeniowym.
3. Uczestnik drogą mailową zostanie poinformowany o każdej zmianie statusu Pracy konkursowej tj.
akceptacja, odrzucenie, dodanie Pracy konkursowej do Galerii konkursowej.
4. Pracę konkursową można zgłaszać w okresie od 01.06.2021 r. od godz. 09:00 do 11.06.2021 r. do
godz. 23:59.
5. Do dnia 14.06.2021 r. Komisja konkursowa wybierze 5 (pięć) najlepiej ocenionych Prac
konkursowych bez podawania ostatecznych wyników i informacji o przyznanych Nagrodach
konkretnym Pracom konkursowym.

6. Wyłonienie Zwycięzcy i Laureatów oraz przyznanie nagród nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od
dnia zakończenia Konkursu oraz Okresu głosowania.
7. W dniu 15.06.2020 r. Organizator opublikuje na Profilu Organizatora wizerunki najlepszych 5 Prac
konkursowych, o których mowa w ust. 5 powyżej. Praca konkursowa zostanie opublikowana z
podaniem imienia Uczestnika podanego w formularzu zgłoszeniowym.
8. Prac konkursowe wybrane przez Komisję konkursową będą mogły zdobyć Nagrodę publiczności.
9. W Okresie głosowania, tj. od dnia 15.06.2020 r. od godziny 08:00 do dnia 18.06.2020 r. do godziny
09:00 na Prace konkursowe opublikowane na Profilu Organizatora będą mogli głosować
użytkownicy serwisu społecznościowego Facebook poprzez przyznawanie danej Pracy konkursowej
Polubień.
10. Uczestnik, którego Praca konkursowa uzyska największą liczbę Polubień w Okresie głosowania
otrzyma Nagrodę publiczności.
11. W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik Konkursu uzyska taką samą liczbę Polubień, o
przyznaniu Nagrody publiczności będzie decydować miejsce Pracy konkursowej, które zostało
przyznane przez Komisję konkursową.
12. Komisja konkursowa ogłosi pełne wyniki Konkursu do trzech dni roboczych po zakończeniu Okresu
głosowania na stronie internetowej Organizatora, przy pomocy serwisu społecznościowego
Facebook oraz wiadomości wysłanej przez Organizatora, na adres e-mail Uczestnika podany w
formularzu zgłoszeniowym.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarię sprzętu komputerowego bądź urządzeń
multimedialnych, którymi posługuje się Uczestnik, ani za awarie łącza lub połączenia
internetowego, z których korzysta Uczestnik.
14. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu
w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała 3-osobowa Komisja Konkursowa, składająca się z
przedstawicieli Organizatora.

Rozdział 5. Nagrody i wynagrodzenia
1. Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 (jednego) Laureata I Miejsca, oraz 2 (dwóch) Laureatów
Wyróżnień. Laureatami zostaną wybrani ci Uczestnicy, których Prace konkursowe zostaną uznane
przez Komisję Konkursową za najlepsze, których prace spełniają wszystkie wymogi Regulaminu, a
przy tym w ocenie Komisji Konkursowej, których prace są najbardziej kreatywne, oryginalne i
estetyczne.
2. W Konkursie przyznane zostanie 1 (jedna) nagroda główna, 2 (dwie) nagrody Wyróżnienia oraz 1
(jedna) Nagroda publiczności, wg następujących zasad:
a) 1 (jedna) Nagroda I stopnia – 2000 zł netto - wypłacona w postaci wynagrodzenia na podstawie
odrębnie zawartej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu,
b) 2 (dwie) Nagrody Wyróżnienia – vouchera o wartości 500 zł do wybranego punktu handlowego
na terenie gminy Pszczyna,
c) 1 (jedna) Nagroda publiczności – vouchera o wartości 400 zł do wybranego punktu handlowego
na terenie gminy Pszczyna,
3. Dodatkowo zwycięska Praca konkursowa zostanie trwale udostępniona na Karcie Mieszkańca Moja
Pszczyna dostępnej dla mieszkańców Gminy Pszczyna od lipca 2021.
4. W celu wydania Nagrody, organizator skontaktuje się z Laureatami Konkursu do dnia 28 czerwca
2021 na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. Laureaci otrzymają powiadomienie o
przyznaniu nagród oraz prośbę o kontakt z Organizatorem w celu ustalenia sposobu przekazania
nagród i wynagrodzeń.
5. W przypadku, gdy Organizator nie otrzyma odpowiedzi mailowej w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagród (ust. 5 powyżej), Laureat lub Zdobywca
Nagrody publiczności traci prawo do Nagrody a Organizator nie będzie zobowiązany do jej
przekazania. W takiej sytuacji Komisja Konkursowa wyłoni kolejnego Zwycięzcę lub Laureata a
Nagrodę publiczności otrzyma kolejna osoba, która otrzymała największą liczbę Polubień na Profilu
Organizatora.
6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę, Laureata lub Zdobywcę Nagrody publiczności z odbioru
Nagrody lub Nagrody publiczności, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody, a

Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnego Zwycięzcy lub Laureata, a Nagrodę publiczności
otrzyma kolejna osoba, która otrzymała największą liczbę Polubień.
7. Prawo do Nagrody, Wyróżnienia i Nagrody publiczności nie podlega zamianie na równowartość
pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Nagrody mogą zostać dostarczone jedynie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej Zwycięzca, Laureat lub
Zdobywca Nagrody publiczności traci prawo do nagrody.

Rozdział 6. Prawa autorskie
1. Na Czas trwania Konkursu oraz w Okresie głosowania każdy Uczestnik konkursu udziela
Organizatorowi zgody na korzystanie z Pracy konkursowej na potrzeby związane z
przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności na jej publikowanie w Galerii konkursowej
oraz na Profilu Organizatora.
2. Z chwilą przekazania nagrody Zwycięzcy, Organizator nabywa całość autorskich praw majątkowych
do nagrodzonej Pracy konkursowej. Przeniesienie praw autorskich na Organizatora następuje w
całości, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych i obejmuje wszystkie pola
eksploatacji, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami,
w dowolnym systemie, standardzie i formacie oraz na wszelkich rodzajach nośników, w tym
także trwałe lub czasowe wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia
elektronicznego;
b) w zakresie obrotu oryginałami i egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, użyczanie i najem
oryginałów i egzemplarzy we wszelkich systemach i kanałach obrotu egzemplarzami;
c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej: publiczne wykonanie,
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie wszelkimi znanymi
technikami i metodami nadań i reemisji oraz w dowolnym systemie, standardzie, a także
wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy
konkursowej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, we wszelkich technikach i
technologiach, a także
d) rozpowszechnianie we wszelkich postaciach promocji i reklamy, merchandisingu, nadruków na
przedmiotach użytkowych, kartach mieszkańca, gadżetach promocyjnych, zgłaszanie i
rejestrację w całości lub jako fragmentów, lub w połączeniach z innymi utworami, jako
dowolnego znaku towarowego.
3. Wraz z całością praw autorskich do Pracy konkursowej Organizator nabywa prawo do wyłącznego
wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Pracy konkursowej oraz
własność oryginalnego egzemplarza, na którym Pracę konkursową utrwalono.
4. Laureaci, Zwycięzca oraz Zdobywca Nagrody publiczności udzielają Organizatorowi zgody na
rozpowszechnianie Prac konkursowych bez wskazywania autorstwa oraz do decydowania o
pierwszym publicznym rozpowszechnieniu Pracy konkursowej, a także do wykonywania pozostałych
autorskich praw osobistych.
5. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Organizatorowi z roszczeniami wynikającymi z
naruszenia przez Uczestnika Konkursu lub Organizatora przysługujących osobie trzeciej praw, w tym
praw autorskich bądź pokrewnych, Uczestnik Konkursu zobowiązany będzie zwolnić Organizatora z
odpowiedzialności związanej z takimi roszczeniami, w tym w szczególności zapłacić zasądzone
odszkodowanie oraz zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty poniesione w związku z wystąpieniem
ww. roszczeń.
6. Gdy roszczenia okażą się zasadne, Uczestnik będzie musiał również zwrócić Nagrodę przyznaną w
ramach Konkursu, a Organizator w takiej sytuacji przeniesie zwrotnie prawa autorskie i zaniecha
korzystania z Pracy konkursowej.
7. Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestnika Konkursu o zgłoszeniu przez
osobę trzecią roszczeń, o których mowa w ust. 5 oraz umożliwić wskazanej przez Uczestnika
Konkursu osobie udział w rozmowach z tą osobą trzecią lub prowadzenie sporu sądowego. Koszty
pełnomocnika wskazanego przez Uczestnika Konkursu pokrywa Uczestnik Konkursu.

Rozdział 8. Dane osobowe
1. Organizator dba o dane osobowe Uczestników i dzieci Uczestników, przetwarzając je zgodnie z
przepisami prawa i z wymaganą od niego należytą starannością, a w szczególności zgodnie z
Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych („RODO”).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który będzie je przetwarzać w
następujących celach i na następujących podstawach, a także przez okresy wskazane poniżej:
a) W celu udziału w Konkursie, dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą na
podstawie zgody Uczestnika;
b) W celu organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, a także realizacji uprawnień Organizatora
wynikających z Regulaminu, a w odniesieniu do Laureata Konkursu, także w celu wydania
Nagrody, przez okres do 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu Konkursu, dane osobowe Uczestnika
będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
c) W celu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu, przez 6
lat od zakończenia Konkursu licząc do ostatniego dnia roku kalendarzowego, na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
d) W przypadku wygranej w Konkursie i otrzymania Nagrody, w celu weryfikacji lub rozliczenia
podatku dochodowego od wygranej wobec organów skarbowych oraz przechowywania
dokumentacji księgowej, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o
rachunkowości, przez okres wymagany przez ww. przepisy.
3. W celu organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, Organizator będzie przetwarzać imiona i nazwiska
Uczestników. W celu wydania Nagrody i weryfikacji bądź rozliczeń podatkowych Organizator będzie
przetwarzać imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania i PESEL Laureata Konkursu (wraz z
informacją o właściwym Urzędzie Skarbowym). W celu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia
roszczeń związanych z realizacją Konkursu, Organizator będzie przetwarzać imiona i nazwiska,
adresy poczty elektronicznej oraz adresy korespondencyjne określonych Uczestników.
4. Źródłem pochodzenia danych jest podpisany przez Uczestnika formularz zgłoszenia do Konkursu.
5. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie możliwy
udział w Konkursie bądź dostarczenie Nagrody Laureatowi Konkursu.
6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
sprostowania jego danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe oraz
usunięcia jego danych osobowych na żądanie;
7. W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw, Uczestnik powinien
skontaktować się z Organizatorem (inspektorem ochrony danych), wysyłając wiadomość na adres
pszczyna@pszczyna.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Organizatora.
8. Uczestnik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych
osobowych.

Rozdział 9. Reklamacje
1. Uczestnicy mogą składać reklamacje dotyczące Konkursu:
a) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Organizatora albo przesyłką pocztową,
b) elektronicznie - pocztą elektroniczną na adres pszczyna@pszczyna.pl,
2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika (imię, nazwisko, numer telefonu),
aktualne dane adresowe oraz – treść zastrzeżenia dotyczącego Konkursu.
3. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji
lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do
rozpatrzenia reklamacji.
4. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Uczestnika zastrzeżeń, ułatwi i przyspieszy
rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
5. Na żądanie Uczestnika, Organizator potwierdza w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób,
fakt złożenia przez niego reklamacji.

6. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, Organizator poinformuje Uczestnika o przewidywanym terminie udzielenia
odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania przez
Organizatora terminów określonych w zdaniach poprzedzających wystarczy wysłanie przez
Organizatora odpowiedzi przed ich upływem.
7. Po rozpatrzeniu reklamacji, Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku w formie papierowej
albo, na wniosek Uczestnika, za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w szczególności pocztą
elektroniczną.
8. Niezależnie od opisanego wyżej postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi w każdym czasie
przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. W przypadku
ewentualnych sporów właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
9. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora z największą starannością, wnikliwie i w
możliwie najkrótszym terminie.

Rozdział 10. Postanowienia końcowe
1. Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką może być:
a) usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu;
b) usprawnienie zasad przeprowadzenia Konkursu;
c) wprowadzenie dodatkowych nagród przyznawanych w ramach Konkursu;
d) zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu;
e) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na
Regulamin lub Konkurs.
2. Ewentualnie zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw uprzednio nabytych przez Uczestników.
3. Uczestnicy konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres
mwesolowska@pszczyna.pl
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

