REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I FILMOWEGO
(zwany dalej Regulaminem)
1.

2.

3.

4.

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu fotograficznego i filmowego (zwanego dalej Konkursem) jest InstalKonsorcjum sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000073751,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-11-48-563, REGON: 930840349, zwana dalej
Organizatorem,
1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.05.2020 r. i trwa do 30.08.2020r. (ostatni dzień, w którym zdjęcia
i filmy będą przyjmowane przez Organizatora).
KATEGORIE KONKURSU
2.1. Konkurs organizowany jest w celu wybrania i nagrodzenia najlepszych relacji fotograficznych
i filmowych z wykonania instalacji pompy ciepła i systemu fotowoltaicznego, marki Viteco,
pochodzących z aktualnej oferty handlowej Organizatora, zakupionych od podmiotów należących do
Grupy Instal-Konsorcjum (zwanych dalej Relacją).
Prace oceniane będą w 2 kategoriach:
• Relacja z wykonania systemu ogrzewania obiektu pompą ciepła Viteco,
• Relacja z wykonania systemu fotowoltaicznego Viteco.
2.2. Fotografie lub filmy zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, ani praw osób trzecich, w tym w
szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych, w tym w
szczególności nie mogą zawierać materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami
autorskimi) bez zgody uprawnionych.
2.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
UCZESTNICY
3.1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko instalatorzy, posiadający pełną zdolność do czynności
prawnych, wykonujący w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej instalacje
systemów określonych w pkt. 2.1. powyżej. Konkurs nie jest adresowany do podmiotów
nieprowadzących działalności gospodarczej.
3.2. Instalator, który zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
zwany będzie w dalszej części Regulaminu Uczestnikiem.
3.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz
członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
4.1. Uczestnik zgłasza swój udział w Konkursie poprzez przesłanie (łącznie):
4.1.1. Zdjęć lub filmów drogą elektroniczną lub linku do opublikowanego materiału zgodnie
z Regulaminem na swoim funpage’u lub innym kanale internetowym, na adres
konkurs@viteco.pl; pocztą na adres Organizatora, zapisany na pendrivie lub płycie CD,
z adnotacją „Konkurs VITECO”.
4.1.2. zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, które musi zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) NIP działalności gospodarczej instalatora,
c) nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej (adres, na który będzie przesłana
nagroda),
d) numer telefonu kontaktowego,
e) adres e-mail.
W przypadku zmiany danych podanych w zgłoszeniu Uczestnik zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie, oraz podać aktualne dane.
4.1.3. oświadczenia, że pompa ciepła lub system fotowoltaiczny, którego dotyczy Relacja jest
marki Viteco;
4.1.4. numeru faktury potwierdzającej zakup pompy ciepła lub systemu fotowoltaicznego marki
Viteco, wskazanej/-ego w Relacji, oraz nazwy i adresu podmiotu, w którym został/-a
zakupiona/-y;
4.1.5. kopii faktury potwierdzającej zakup pompy ciepła lub systemu fotowoltaicznego marki
Viteco (jeśli został/-a zakupiony/-a przez Uczestnika od podmiotu należącego do Grupy
Instal-Konsorcjum).
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4.2. Przystąpienie do Konkursu jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia przez Uczestnika
wszystkich warunków określonych w Regulaminie.
4.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych lub
nieaktualnych danych, uniemożliwiających odszukanie Uczestnika lub wręczenie nagrody.
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie brania pod uwagę zgłoszenia do Konkursu, jeśli nie spełnia
ono wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych ujawnionych przez Uczestnika w zgłoszeniu do
Konkursu oraz prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika posługującego się fałszywymi danymi lub
składającego fałszywe oświadczenia.
4.6. Każdy Uczestnik może przesłać na Konkurs maksymalnie 10 fotografii i 1 film w każdej z kategorii
wymienionych w pkt. 2.1. (łącznie w całym Konkursie nie więcej niż 20 zdjęć i 2 filmy). Organizator
zastrzega sobie prawo określenia maksymalnej rozdzielczości lub objętości przesyłanych na Konkurs
zdjęć oraz filmów.
4.7. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie oświadcza, iż:
4.7.1. jest samodzielnym autorem przesłanych zdjęć lub filmów,
4.7.2. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie (majątkowe i osobiste) do
nadesłanych fotografii i filmów, prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich,
4.7.3. wszystkie osoby widniejące na fotografiach lub filmach wyrażają zgodę na ich opublikowanie,
w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję (Uczestnik dysponuje pisemną/-ymi zgodą/ami osoby/-ób widniejącej/-ych na nadesłanych fotografiach lub filmach i w każdej chwili
może ją/-e przesłać Organizatorowi, na jego wezwanie, w wyznaczonym przez Organizatora
terminie),
4.7.4. zgadza się na wielokrotne, nieograniczone w czasie (w czasie trwania Konkursu oraz po jego
zakończeniu), nieograniczone terytorialnie, nieodpłatne (jeśli nie określono tego inaczej w
Regulaminie), udostępnianie wszystkich przesłanych zdjęć i filmów, oraz ich opracowań:
• na stronach/serwisach internetowych Organizatora, w szczególności pod adresem:
viteco.pl, hurtownieinstalacyjne.pl, partner.ik.pl, YouTube Instal-Konsorcjum sp. z
o.o., FB (Viteco i hurtownieinstalacyjne.pl) oraz stronach/serwisach internetowych
podmiotów należących do Grupy Instal-Konsorcjum,
• w sieciach komputerowych, Internet, Intranet,
• w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na potrzeby realizacji
i promocji Konkursu, w szczególności na stronie/serwisie internetowej/-ym
https://viteco.pl/konkursy,
• w celu ich oceny przez Jury zgodnie, z punktem 5 niniejszego Regulaminu,
• a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych przez
Organizatora lub podmioty należące do Grupy Instal-Konsorcjum, tym w
szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii lub filmów każdą techniką, a
także rozpowszechnianie fotografii lub filmów poprzez publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w zakresie opisanym m.in. w pkt. 4.7.5 poniżej.
4.7.5. jako zwycięzca Konkursu albo wyróżniony w Konkursie, w zamian za otrzymaną nagrodę,
przenosi na Organizatora całość majątkowych praw autorskich do wszystkich przesłanych na
Konkurs zdjęć i filmów na wszelkich znanych w chwili wydania nagrody polach eksploatacji,
które obejmują w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania relacji - wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy zdjęć i filmów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach,
bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcia i filmy
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania zdjęć i filmów w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie,
reemitowanie i wprowadzanie do sieci Internet, Intranet, a także publiczne
udostępnianie zdjęć i filmów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4.7.6. wyraża zgodę, aby jego dane osobowe zostały umieszczone na listach zwycięzców
i wyróżnionych w Konkursie lub zostały wykorzystane w inny sposób określony
w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
4.8. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do zdjęć i filmów:
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5.

6.

4.8.1. obejmuje również zezwolenie na wykonywanie przez Organizatora, m.in. dowolnych zmian,
aktualizacji, przeróbek, skrótów, modyfikacji, kolaży, itp. zdjęć i filmów, oraz do korzystania
i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie, a także prawo dalszego udzielania
takiego zezwolenia osobom trzecim.
4.8.2. powoduje, że Organizator będzie jedynym podmiotem upoważnionym do podejmowania
decyzji odnośnie sposobu i terminu wykorzystania zdjęć i filmów. Organizator będzie
decydował o pierwszym i kolejnych terminach wykorzystania zdjęć i filmów. Organizator nie
jest zobowiązany do wykorzystania ani rozpowszechnienia zdjęć i filmów.
4.9. Uczestnik zwalnia Organizatora, podmioty należące go Grupy Instal-Konsorcjum oraz inne podmioty
współpracujące przy organizacji Konkursu z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu opublikowania
nadesłanych przez siebie fotografii lub filmów, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, w szczególności z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym lub
prawnym oświadczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Uczestnik zwróci im wszelkie
poniesione koszty (Uczestnik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za działalnie niezgodne z
prawem i Regulaminem).
4.10. Organizator może odmówić udziału w Konkursie Uczestnikowi, którego Relacja narusza prawo,
zmierza do obejścia prawa, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, narusza zasady współżycia
społecznego lub dobre obyczaje lub może naruszać prawa osób trzecich lub wyraża treści
dyskryminujące. Uczestnik zobowiązuje się zaniechać działań mogących prowadzić do takich naruszeń.
OCENA ZDJĘĆ
5.1. Wszystkie zdjęcia lub filmy zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez
Organizatora.
5.2. Jury dokonuje oceny zdjęć i filmów w terminie 30 dni roboczych, po zakończeniu okresu wskazanego
w pkt. 1.2 Regulaminu, we wszystkich kategoriach, biorąc pod uwagę kreatywność i oryginalność zdjęć
i filmów.
5.3. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu e-mailem lub telefonicznie.
5.4. Spośród nadesłanych zdjęć i filmów Jury wybierze :
5.4.1. w kategorii Pompy ciepła Viteco:
- 2 (dwóch) zwycięzców, którzy przesłali najlepiej oceniane Relacje zdjęciowe,
- 2 (dwóch) zwycięzców, którzy przesłali najlepiej oceniane Relacje filmowe,
- wyróżnionych, którzy przesłali interesujące zdjęcia lub filmy.
5.4.2. w kategorii Systemy fotowoltaiczne Viteco:
- 2 (dwóch) zwycięzców, którzy przesłali najlepiej oceniane Relacje zdjęciowe,
- 2 (dwóch) zwycięzców, którzy przesłali najlepiej oceniane Relacje filmowe,
- wyróżnionych, którzy przesłali interesujące zdjęcia lub filmy.
5.5. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w biuletynie Instal-Konsorcjum, na stronach:
https://viteco.pl/konkursy, viteco.pl, hurtownieinstalacyjne.pl, partner.ik.pl, YouTube InstalKonsorcjum sp. z o.o., FB (Viteco i hurtownieinstalacyjne.pl) oraz stronach/serwisach internetowych
podmiotów należących do Grupy Instal-Konsorcjum, posługując się imieniem i nazwiskiem
zwycięzców albo wyróżnionych w Konkursie, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża
zgodę.
NAGRODY
6.1. Każdy ze zwycięzców Konkursu otrzyma od Organizatora nagrodę: plecak fotowoltaiczny o wartości
199,49 zł brutto.
6.2. Każdy z wyróżnionych w Konkursie otrzyma od Organizatora nagrodę: plecak 4F, o wartości 49,20
brutto.
6.3. Organizator zobowiązuje się do poniesienia należnych podatków, stosownie do wymogów ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych. Warunkiem wydania nagrody zwycięzcy albo
wyróżnionemu w Konkursie jest podanie Organizatorowi wszelkich danych, niezbędnych zgodnie z
prawem, do odprowadzenia podatku.
6.4. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
6.5. Nagroda zostanie dostarczona przesyłką kurierską na adres wskazanej przez Uczestnika hurtowni
należącej do Grupy Instal-Konsorcjum lub przekazana mu osobiście. Zwycięzcy oraz Wyróżnieni w
Konkursie zostaną powiadomieni o sposobie przekazania nagrody telefonicznie lub e-mailem. Odbiór
nagrody zostanie potwierdzony, np. poprzez podpisanie stosownego protokołu odbioru nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje
zwycięzców i wyróżnionych w Konkursie.
6.6. Za nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca i wyróżniony nie ma prawa
do scedowania nagrody na inna osobę.
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6.7. Nagroda nieodebrana w terminie 30 dni, licząc od dnia opublikowania wyników konkursu, przepada;
Uczestnik traci prawo do nagrody, co nie wpływa na jakiekolwiek z prawa Organizatora określone w
niniejszym Regulaminie (Organizator zachowuje wszelkie prawa określone w Regulaminie, tak jakby
Uczestnik odebrał nagrodę).
REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU
7.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z
Konkursem.
7.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację; opis przedmiotu
reklamacji wraz z uzasadnieniem; adres korespondencyjny składającego reklamację.
7.3. Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora.
7.4. Reklamacje zawierające informacje i dane określone w pkt. 7.2 będą rozpatrywane przez Organizatora
w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem
poleconym, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim
zdaniu.
7.5. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników
Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
7.6. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Uczestnika do
dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
https://viteco.pl/konkursy, podczas trwania Konkursu oraz przez okres trzydziestu (30) dni od dnia jego
zakończenia.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych
praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na stronie
internetowej https://viteco.pl/konkursy, co najmniej na 2 dni przed wprowadzeniem zmiany.
8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
8.4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu
wykonania obowiązków związanych z Konkursem. Uczestnikowi Konkursu przysługuje m.in. prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinien
skontaktować się z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2019.1781), 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), zwanego RODO.
8.5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
8.6. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się je stosować. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania
stanowi podstawę odmowy wydania nagrody oraz anulowania wygranej lub dochodzenia jej zwrotu lub
zwrotu jej równowartości z tytułu nieuprawnionego uczestnictwa w Konkursie.
8.7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 ze zm.).
8.8. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla Organizatora, w oparciu o przepisy prawa polskiego.
8.9. Organizatorowi przysługuje prawo przenoszenia nabytych na mocy niniejszej Regulaminu praw, w
całości lub w części, na osoby trzecie.
8.10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2020r.
8.11. Lista podmiotów należących do Grupy Instal-Konsorcjum:
• AMCO sp. z o.o.
• ANGUS sp. z o.o.
• B&B Andrzej Bachmiński, Jan Bobek sp. j.
• CUPRUM Hurtownia Instalacyjno-Sanitarna Sp. z o.o. sp.k.
• DEJEK sp. z o.o.
• DOROZ Sp. z o.o.
• EKO-INSTAL R. Chabowski sp. j.
• Grupa Instalacyjno-Budowlana EURODOM sp. z o.o.
• FAMEL sp. z o.o.
• HEATING-INSTGAZ sp. z o.o.
• INSTALSAN E.M. Kalisz sp. j.
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INSTALATOR sp. z o.o.
JW NOWIK sp. j.
KONED sp. z o.o.
MIEDZIK sp. z o.o.
PHI PAMAR Łyszczek Mariusz, Łyszczek Paweł sp. j.
PHP PROMOGAZ – KPIS sp. z o.o.
POL-PLUS SYSTEMY GRZEWCZE sp. z o.o.
PROTOR-MERKURY Galas Rogalski sp. j.
RESPOL EXPORT-IMPORT Sp. z o.o.
SANBUD W. Leszczuk i K. Głuchowski sp. j.
SANET J. A. Szostak sp. j.
TECH-GAZ sp. z o.o.
TERMECO Tchórzewscy sp. j.
TERMIKA Grala, Wojciechowski sp. j.
THERM-INSTAL Grupa SBS
B.Michoń, P.Zubiel Sp. J.
TOMEK Hurtownie Instalacyjne Sp. z o.o.
WAMAR sp. j. Cwalina Świderski
WILGA sp. z o.o.
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Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych
dla Uczestników Konkursu Fotograficznego i Filmowego
Instal-Konsorcjum sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000073751,
NIP: 8991148563, REGON: 930840349, jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej
Administratorem) Uczestników Konkursu zwanych dalej Uczestnikami.
2. Szanując prawa Uczestników jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz
respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy 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), zwanego dalej RODO, ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), zwanej dalej Ustawą, oraz inne
właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, Administrator zobowiązuje się do zachowania
bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Uczestników danych osobowych. Wszyscy pracownicy, którzy
w zakresie swoich obowiązków przetwarzają dane osobowe, zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie
przetwarzania danych osobowych, a Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki
techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych.
Administrator wdrożył procedury i Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z przepisami RODO i
Ustawy, dzięki której zapewnia zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także
egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Uczestnikom jako osobom, których dane dotyczą.
Dodatkowo w razie konieczności Administrator współpracuje z organem nadzorczym na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji Konkursu
organizowanego przez Administratora, wzięcia w nim udziału przez Uczestników i skorzystania przez
Uczestnika z praw określonych w Regulaminie Konkursy.
4. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w przepisach RODO Administrator przetwarza wyłącznie te
kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia przez Uczestników udziału w
Konkursie organizowanym przez Administratora oraz jego pełną realizację.
6. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt.
3 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu
poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze
szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w
pkt. 8 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli
w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).
7. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Uczestnicy tj. osoby, których dane
dotyczą.
8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest:
a) art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a
Uczestnikiem lub do podjęcia działań na żądanie Uczestnika przed zawarciem umowy, lub
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze, lub
c) art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie
lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań,
jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w określonych
celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.
9. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w
rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej, Uczestnicy zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator
będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
10. Administrator może udostępnić dane osobowe Uczestników podmiotom trzecim w celu skontaktowania się
z laureatami organizowanego Konkursu oraz przesłania im nagród. Administrator podkreśla, że
udostępnienie danych osobowych Uczestników podmiotom trzecim, będzie odbywać się wyłącznie w celu
realizacji celu głównego jakim jest organizacja Konkursu
oraz w celu wskazanym w zdaniu
poprzedzającym. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych podmiotom trzecim w innym
zakresie. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie
1.
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom
ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz
Administratora. W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale
wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym. Bez powierzenia danych osobowych do przetwarzania Administrator nie mógłby
prowadzić swojej działalności oraz realizować zawartych umów. Administrator powierza dane osobowe
Uczestników:
a) firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz
zajmujące się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator,
b) firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu
doręczania korespondencji,
c) firmom świadczącym na rzecz Administratora inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności
Administratora, w tym w szczególności w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
Dane osobowe Uczestników nie podlegają profilowaniu przez Administratora w rozumieniu przepisów
RODO.
Zgodnie z przepisami RODO Uczestnicy mają prawo do:
a) bycia informowanymi o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16
RODO,
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,
h) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 8 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
i)
niepodlegania proﬁlowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o
którym mowa w art. 77 RODO,
z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
Jeżeli Uczestnicy chcą skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszeni są
przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres e-mail lub adres
korespondencyjny, o których mowa w pkt. 17 poniżej.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na
następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@ik.pl lub w formie pisemnej na następujący
adres Administratora: ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław.
W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia
jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie
danych osobowych informowane są – jeżeli ma to zastosowanie - osoby, których dane dotyczą, oraz
PUODO.
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Data: ……………………………
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie fotograficznym i filmowym organizowanym przez
Instal-Konsorcjum sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Ja niżej podpisany:
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………….
Adres e-mail: ……………………………………….
prowadzący działalność gospodarczą (pełne dane firmy, NIP):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………………………………
przekazuję materiał zdjęciowy i filmowy w celu uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez InstalKonsorcjum sp. z o.o.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu zamieszczony na stronie:
www.viteco.pl/konkursy.
Oświadczam również, że widniejące w mojej Relacji fotograficznej i filmowej produkty marki Viteco zostały
zakupione od podmiotu należącego do Grupy Instal-Konsorcjum.
Numer faktury potwierdzającej zakup pompy ciepła lub systemu fotowoltaicznego marki Viteco:
………………………………….………………………..
Nazwa i adresu podmiotu, w którym został/-a zakupiona/-y pompa ciepła lub system fotowoltaiczny marki
Viteco: …………………………………………………..
…………………………………………………………..
Czytelny podpis Instalatora (imię i nazwisko)
Załączniki:
1. Zdjęcia lub filmy
2. Kopia faktury potwierdzającej zakup pompy ciepła lub systemu fotowoltaicznego marki Viteco (jeśli
został/-a zakupion/-a przez zgłaszającego się do Konkursu)

8

