Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Mobilis w Twoim obiektywie”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Tematem konkursu jest wykonanie fotografii pojazdów spółki Mobilis świadczących
usługi przewozowe w aglomeracji warszawskiej na zlecenie ZTM Warszawa, oraz
aglomeracji krakowskiej na zlecenie ZTP Kraków.
2. Organizatorami konkursu jest: Mobilis Sp. z o.o. ul. Posag 7 Panien 8, 02-495 Warszawa
zwany dalej ORGANIZATOREM.
3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem
rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
4. Dostarczenie lub przesłanie fotografii na konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa
poniżej (w punkcie 3.11 niniejszego Regulaminu) jest równoznaczne z poddaniem się
procedurze regulaminowej konkursu przez uczestnika oraz akceptacją niniejszego
Regulaminu, w tym wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych
zamieszczonych w przesłanym przez niego zgłoszeniu.
5. Konkurs trwa od 15 kwietnia do 10 maja 2019 roku.
2. UCZESTNIK KONKURSU
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności

prawnych,

która

zaakceptowała

Regulamin

(dalej:

„Uczestnik”),

z

zastrzeżeniem, że w imieniu osób niepełnoletnich oświadczenia woli składają ich
przedstawiciele ustawowi ( pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych) zał. 3.
2. Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością
gospodarczą lub zawodową uczestnika, w tym osobiście wykonywaną działalnością
artystyczną.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
3. FOTOGRAFIE KONKURSOWE
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii w każdej z trzech poniższych
kategorii:
I. WARSZAWA
(fotografie przedstawiające dowolną markę pojazdów firmy MOBILIS świadczących
usługi przewozowe na zlecenie ZTM Warszawa, z wyłączeniem autobusów MAN Lion`s
City Hybrid).
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II. KRAKÓW
(fotografie przedstawiające dowolną markę pojazdów firmy MOBILIS świadczących
usługi przewozowe na zlecenie ZTP Kraków).
III. AUTOBUS HYBRYDOWY
(fotografie przedstawiające pojazdy marki MAN Lion`s City Hybrid firmy MOBILIS
świadczących usługi przewozowe na zlecenie ZTM Warszawa).
2. Fotografie mogą być wykonane zarówno w poziomie jak i w pionie.
3. Fotografie powinny być wykonane w zakresie czasowym 2018-2019 r.
4. Fotografie mogą przedstawiać pojazd w dowolnej porze roku.
5. Dodatkowym atutem w ocenie fotografii będzie uchwycenie pojazdu wraz elementem
krajobrazu.
6. Fotografie powinny być zapisane w formacie JPG. w rozdzielczości min. 1980x1800/300
dpi.
7. Termin zgłaszania fotografii mija 10 maja br. o godzinie 12.00. Za datę zgłoszenia
uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Organizatora .
8. Fotografie dostarczone mogą być jedynie na nośniku elektronicznym, tj. płyta CD/DVD
lub zewnętrzna przenośna pamięć USB – Organizator nie zwraca uczestnikowi Konkursu
nośnika, na którym zostały dostarczone fotografie.
9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane na
podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie
Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
10. Fotografie należy dostarczyć lub przesyłać na adres:
MOBILIS Sp. z o.o.
Diamond Business Park, budynek B, piętro 1,
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
Z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Mobilis w Twoim obiektywie”.
11. Wraz z przekazaniem fotografii należy złożyć podpisane oświadczenie, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 lub załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
12. Uczestnik gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za to, że fotografia jest jego autorstwa i
przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do załączonej fotografii.
13. Wykonane i przesłane fotografie stanowić będą utwór w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz.
83).
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14. Uczestnik gwarantuje, że stworzone przez niego fotografie nie będą naruszały praw
osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich, prawa do
ochrony wizerunku, prawa do ochrony dóbr osobistych oraz danych osobowych, praw do
znaków towarowych i innych praw własności przemysłowej.
15. Uczestnik gwarantuje, że w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek
roszczeń przeciwko Organizatorowi, wynikających z naruszenia praw tych osób w
związku z treścią fotografii, w tym w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych,
uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające
na celu ochronę Organizatora przed tymi roszczeniami, a w szczególności wstąpić w
miejsce Organizatora lub w razie braku takiej możliwości przystąpić po stronie
Organizatora do toczących się przeciwko Organizatora z tego tytułu postępowań.
Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód związanych z
poniesionymi przez Organizatora kosztami i wydatkami związanymi z roszczeniami, o
których mowa w zdaniu poprzednim. W szczególności Uczestnik będzie zobowiązany do
zwrotu Organizatorowi zapłaconych przez Organizatora należności wynikających z
prawomocnych wyroków lub zaakceptowanych przez Organizatora ugód, nałożonych na
niego kar oraz kosztów obrony praw (w tym kosztów pomocy prawnej).
16. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu powołane przez
Organizatorów konkursu.
17. Pełny skład Jury zostanie podany na stronie Organizatorów najpóźniej 2 dni przed
rozstrzygnięciem konkursu.
18. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia
źle zabezpieczonych fotografii (nośników).
4. HARMONOGRAM KONKURSU
1. Nadsyłanie prac do 10 maja 2019 r.
2. Spotkanie jury 13 maja 2019 r.
3. Do 15 maja 2019 r. lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronach
internetowych Organizatora.
4. Dla laureatów konkursów którzy zajmą I, II i III miejsce w konkursie, Organizator
przewidział nagrody określone w pkt 5 Regulaminu. Wydanie nagród dla laureatów
konkursu (I, II, III miejsca) nastąpi w dniu 09.06.2019 r. w trakcie Dnia Otwartego
Zajezdni Mobilis w Warszawie przy ul. Posag 7 Panien 8.

3

5. NAGRODY
I miejsce:
1.

Laureaci pierwszych miejsc w każdej z kategorii otrzymają nagrody rzeczowe - upominki
firmowe oraz wezmą udział w wycieczce do fabryki MAN w Starachowicach.
a) W wycieczce do fabryki MAN Laureaci pierwszych miejsc w każdej z kategorii
mają prawo zabrać osobę towarzyszącą.
II miejsce:

2.

Laureaci drugich miejsc w każdej z kategorii otrzymają nagrody rzeczowe - upominki
firmowe oraz zegarek ręczny TIMEX.
III miejsce:

3. Laureaci trzecich miejsc w każdej z kategorii otrzymają nagrody rzeczowe - upominki
firmowe oraz Fotopuzzle przedstawiające własne zdjęcie konkursowe.
4. W przypadku wysokiego poziomu technicznego i merytorycznego pozostałych prac,
Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia również innych zgłoszonych
fotografii. Uczestnikom którzy wykonali wyróżnione fotografie zostaną wysłane na
podany adres w zgłoszeniu drobne upominki firmowe do dnia 09.06.2019r. .
5.

Fotografie laureatów oraz wyróżnione fotografię zostaną opublikowane na stronach
internetowych oraz portalach społecznościowych Organizatora do 15 maja br.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród głównych oraz wyróżnień
z uwagi na niski poziom zdjęć nadesłanych na konkurs.

7.

Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody bądź wyróżnienia na inną, w tym
na ekwiwalent pieniężny.

8.

Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden
ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

9.

Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatorów drogą e-mailową lub telefonicznie.

10. W przypadku nieobecności Uczestnika podczas wręczenia nagród oraz wyróżnień,
nagrody/wyróżnienia będzie można

odebrać pod adresem wskazanym w pkt. 3.10

niniejszego Regulaminu, w ciągu kolejnych 30 dni, po wcześniejszym ustaleniu terminu
lub mogą zostać przesłane na podany adres laureata przesyłką kurierską.
6. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ
1. Prace Uczestników chronione są prawem autorskim.
2. Organizator zastrzega sobie przeniesienie na Organizatora wszelkich autorskich praw
majątkowych do nagrodzonych oraz wyróżnionych fotografii. Nabycie przez Organizatora
praw majątkowych do fotografii tj. przeniesienie przez Uczestnika na Organizatora praw
majątkowych do przekazanej fotografii konkursowej nastąpi z chwilą wydania nagród, o
którym mowa w pkt. 4.4 niniejszego Regulaminu.
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3. Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych lub
wyróżnionych fotografii, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących
polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii, a także prawo do wytwarzania
egzemplarzy zdjęć techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
b) prezentacji w środkach masowego przekazu,
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono
fotografie: wprowadzenie do obrotu;
d) publicznego prezentowania i udostępniania fotografii;
e) wprowadzenia fotografii do pamięci komputerów;
f)

wykorzystania fotografii w sieci Internet lub innych sieci komputerowych;

g) swobodnego używania i korzystania z fotografii oraz pojedynczych elementów
w zakresie promocji i reklamy, tak przez Organizatora jak i inne upoważnione
przez niego podmioty;
h) trwałego lub czasowego zwielokrotniania zdjęć w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
4. Wraz ze zgłoszeniem fotografii Uczestnik konkursu zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych na
Organizatorów zawartej w formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Udział w konkursie oraz przesłanie zgłoszenia konkursowego równoznaczne jest z
udzieleniem zgody na opublikowanie przez Organizatora nagrodzonych lub wyróżnionych
fotografii, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w
innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
7. KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (Mobilis Sp.
z o.o. z siedzibą przy Ul. Posag 7 Panien 8, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, NIP
1181228893; REGON 012846271).
2. Dane

osobowe

zbierane

są

bezpośrednio

przez

Organizatora,

a

następnie

przetwarzane:
a) na podstawie zgody Uczestnika, którego dotyczą (ar. 6 ust. 1 lit a RODO);
b) jako niezbędne dla udziału Uczestnika w Konkursie i wykonania umowy
regulującej udział Uczestnika w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) jako niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora oraz
obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
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3. Zakres zbieranych danych osobowych na potrzeby konkursu:
a) Imię i nazwisko, adres, adres e-mail
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych wyklucza z
udziału w Konkursie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz żądanie
ich

usunięcia

wiąże się z brakiem kontynuowania w Konkursie, w tym odebranie

nagrody w przypadku wygranej.
5. Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania Konkursu oraz następnie w
okresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, w tym dla
wydania nagród oraz rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji lub zastrzeżeń.
6.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) realizacja, organizacją i zarządzenie Konkursem, w tym realizacja zgłoszeń
konkursowych

Uczestnikami

(w

szczególności

przyjmowanie

zgłoszeń,

prowadzenie ewidencji Uczestników, ustalanie zwycięzcy, ogłaszanie zwycięzcy,
publikowanie nagrodzonych i wyróżnionych, przesyłanie nagrody);
b) zgodnie z wymogami nakładanymi przepisami powszechnie obowiązującymi, w
związku z toczącym się postępowaniem lub w związku z żądaniem organu władzy
publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Organizatora.
7. Organizator nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób
podmiotom nieuprawnionym zbieranych danych osobowych dotyczących Uczestników.
8. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a) dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są
przetwarzane oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych
danych;
b) sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe;
c) usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli odpadła podstawa
prawna przetwarzania tych danych (np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia
sprzeciwu) albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
d) ograniczenia

przetwarzania

danych

osobowych

na

czas

niezbędny

do

rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub
na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie
prawnie uzasadnionych interesów Organizatora;
f) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z
prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również
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bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystania na podstawie innych
podstaw prawnych;
g) zgłoszenia skargi na przetwarzanie danych przez Organizatora do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Żądanie

realizacji

Organizatorem

powyższych

wymaga

uprawnień,

przesłania

jak

wiadomości

wszelka
pocztą

inna

komunikacja

e-mail

pod

z

adres

mobilis@mobilis.pl lub pocztą tradycyjną na adres organizatora.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane
osobiście.

2.

Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników

3.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.\

5.

Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w
razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

6.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu.

7.

Organizatorzy posiadają prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, bez
obowiązku wcześniejszego powiadomienia o nich Uczestników.

8.

Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konkursu będą
rozwiązywane w pierwszej kolejności w sposób polubowny.

9.

Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych
przez uczestników Konkursu.

10. Kwestie nienormowane niniejszym Regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga
Organizator.
11. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
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