Regulamin konkursu fotograficznego na Facebooku
„Rowerowe fotostory”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs fotograficzny na Facebooku, (zwany dalej Konkursem) jest organizowany na
zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej Regulaminem) i
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Organizatorem Konkursu pn. „Rowerowe fotostory” jest vegeShark Sp. z o.o., ul.
Czechowska 4/305, 20-950 Lublin, zwany dalej Organizatorem.
3. Fundatorem nagród jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,
Departament Zarzadzania RPO, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.
4. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym fan page’u Lubelskich Funduszy Europejskich
pod adresem URL https://www.facebook.com/LubelskieFunduszeEuropejskie/
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Konkurs przeprowadzony jest w terminie 22.09– 30.09, godzina 23:59.
7. Celem konkursu jest promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, na rowerze,
promowanie turystyki rowerowej i infrastruktury rowerowej dofinansowanej z
funduszy europejskich oraz walorów krajoznawczych województwa lubelskiego.
8. Konkurs opiera się na wyłonieniu jednego zwycięzcy spośród autorów nadesłanych
zdjęć, spełniających określone w niniejszym Regulaminie kryteria.
9. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.).
10. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie
sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z
serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL:
http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”) ani z nim związany.
§ 2. Uczestnicy
1. W konkursie mogą brać udział osoby, które:
a. posiadają konto w serwisie Facebook,
c. są fanami profilu Lubelskie Fundusze Europejskie na Facebooku

d. dodały autorskie zdjęcie na fun page’u Lubelskie Fundusze Europejskie, w
komentarzu pod postem konkursowym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
e. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania treści związanej z konkursem,
(odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu
Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu
Facebook.com, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub
prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające
interes i dobre imię Lubelskich Funduszy Europejskich, bądź nie związane z
Konkursem.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
a. zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia
b. wyraża zgodę na publikację informacji o wzięciu udziału przez Uczestnika w
konkursie
c. wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej od Organizatora lub
kontakt za pośrednictwem portalu Facebook
d. potwierdza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i
majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do
nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w formie zdjęcia w dowolny sposób,
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji.
§ 3. Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw gadżetów rowerowych (bidon, światła rowerowe,
zapięcie rowerowe) oraz torba.
2. W celu uzyskania Nagrody należy polubić post konkursowy, zamieszczony na fan
page’u Lubelskich Funduszy Europejskich i zamieścić zdjęcie, przedstawiające pomysł
na spędzanie wolnego czasu na rowerze w woj. Lubelskim.
3. Uczestnik może przesłać jedno zdjęcie przez cały czas trwania konkursu.
4. Wygrywa Uczestnik, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej reakcji.
5. Po zakończeniu konkursu nazwisko Laureata zostanie opublikowane w komentarzu
pod postem konkursowym oraz na fan page’u Organizatora.

6. Aby otrzymać nagrodę Laureat powinien skontaktować się poprzez wiadomość
prywatną z administratorem fan page’a Lubelskie Fundusze Europejskie, w celu
podania adresu, na który Organizator wyśle nagrodę, numeru telefonu i/lub adresu email.
7. Nagroda zostanie przesłana na koszt Fundatora, pocztą albo kurierem, w terminie do
14 (czternastu) dni od daty otrzymania od Laureata danych adresowych do
dostarczenia przesyłki.
8. Niepodjęcie prawidłowo zaadresowanej przesyłki z Nagrodą, skutkujące zwrotem
przesyłki na adres nadawcy, powoduje utratę prawa do Nagrody.
9. Utrata prawa do Nagrody powoduje, że Nagroda taka nie zostanie wręczona, a
Laureatowi nie przysługują ̨ żadne roszczenia z tego tytułu.
10. Nagroda nie podlega wymianie na inną oraz na ekwiwalent pieniężny

§ 4. Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszone w Konkursie zdjęcie zostało stworzone
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 wysłania 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. korzystanie w ramach reklamy lub promocji (w tym w szczególności
wykorzystywanie w materiałach reklamowych, wydawanie i rozpowszechnianie jako
materiałów reklamowych, itp.), niezależnie od formy materiałów reklamowych lub ich
wielkości, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, jak również od ich ilości,
nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji
c. umieszczanie na opakowaniach towarów
d. zapisywanie i odtwarzanie w pamięci komputerów lub przesyłanie za pomocą ̨
sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet),
umieszczanie lub wykorzystywanie w bazach danych
e. publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności poprzez
zamieszczenie na stronach www
f. udzielanie sublicencji

g. eksploatację na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z
dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: w zakresie
utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisem
magnetycznym oraz techniką cyfrową. W zakresie obrotu oryginałem albo
egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. W zakresie rozpowszechniania
utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
§ V. Obowiązek informacyjny
Organizator zgodnie z art. 13 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) informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul.
Grottgera 4, 20-029 Lublin, email – info@lubelskie.pl.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem email –
iod@lubelskie.pl.
3. Podstawą
prawną
przetwarzania
danych
osobowych
jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. c 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 (dalej: RODO) tj. przetwarzanie niezbędne jest do
wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w zakresie:
a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
b. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

2).art. 10 RODO w zakresie informacji dotyczących podstaw wykluczenia z
postępowania określonego w art. 24 ust.1 pkt 13-15 i 21-22, ust. 5 pkt 5-8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania
zadań administratora danych osobowych, związanych z realizacją Konkursu.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami
prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
a. dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych
po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania,
b. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu będzie dostępny na fan page’u Lubelskie Fundusze Europejskie, w
zakładce Notatki oraz na stronie info.rpo.lubelskie.pl.
2. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, mogą ̨ być składane na adres
siedziby Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie, na piśmie, przez cały czas
trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od stwierdzenia zaistnienia
przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane osoby reklamującej (imię i
nazwisko, adres do korespondencji), a także ewentualne żądania oraz ich szczegółowe
uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia na adres
Organizatora, wskazany w niniejszym regulaminie.
3. Organizator, w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną
reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku, wskazując
uzasadnienie swojej decyzji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, do momentu zakończenia
konkursu, bez podania przyczyn poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie
Konkursu lub aplikacji.
5. Organizator poinformuje wszystkich uczestników o wprowadzeniu zmian w regulaminie
konkursu. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle niniejszego Regulaminu,
Uczestnicy oraz Organizator będą ̨ dążyć w pierwszej kolejności do ugodowego ich
rozwiązania. Wszystkie spory, których nie będzie można rozwiązać ugodową, będą ̨

rozwiązywane w drogą sadową w sadzie właściwym dla Organizatora.
6. Biorąc udział w Konkursie każdy Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania
jakiegokolwiek ingerowania w przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady.

