ZASADY KONKURSU MCHIRZ SP. Z O.O. – „POMÓŻ NAM PRZYSTROIĆ NASZĄ CHOINKĘ.”
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Zasady
Organizatorem Konkursu jest Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. z/s w Łowiczu (99-400),
ul. Topolowa 49, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000081000, NIP 8341677707, zwana dalej Organizatorem.
Konkurs rozpoczyna się 25.11. 2019 r. i trwać będzie do 19.12.2019 r.
Celem Konkursu jest popularyzacja prac manualnych wśród dzieci oraz rozwijanie ich wyobraźni i zdolności
abstrakcyjnego myślenia. Konkurs został zorganizowany z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Uczestnikiem Konkursu może być dziecko w wieku do 12 lat, wyłącznie za zgodą jego przedstawiciela
ustawowego. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora, ani ich rodziny.
Przedstawicielem ustawowym Uczestnika Konkursu jest rodzic lub opiekun prawny.
Uczestnik Konkursu, chcący wziąć udział w Konkursie wykona samodzielnie pracę plastyczną – ozdobę choinkową,
związaną z działalnością firmy, wykonaną z dowolnego materiału (papier, bibuła, drewno, plastik, styropian) oraz
oznaczoną w dowolny sposób imieniem i nazwiskiem wykonawcy a następnie dostarczy pracę konkursową
osobiście lub listownie na adres:
Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o., ul. Topolowa 49, 99-400
Łowicz lub przekaże KRS- Doradcy Hodowlanemu z MCHiRZ Sp. z o.o.
Każdy Uczestnik Konkursu może przekazać Organizatorowi jedną pracę konkursową. W razie przekazania większej
liczby, w Konkursie bierze udział praca dostarczona Organizatorowi jako pierwsza.
Z Konkursu wykluczone są prace niezwiązane z tematem Konkursu lub publikowane wcześniej.
Uczestnik Konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy prześle Organizatorowi wraz z pracą konkursową
następujące dane:
a. Imię, nazwisko i wiek Uczestnika Konkursu,
b. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu
c. Numer telefonu przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu,
d. Adres zamieszkania Uczestnika Konkursu.
Prace konkursowe należy dostarczyć Organizatorowi do 19.12.2019 r., do godz.12.00. W razie wysłania pracy
konkursowej listownie, decyduje data doręczenia przesyłki Organizatorowi. Prace konkursowe nie będą zwracane
Uczestnikom Konkursu.
Nagrody przyznane zostaną po weryfikacji prac konkursowych przez Jury Organizatora w dniu 20.12.2019 r., trzem
Uczestnikom, których prace zostały ocenione przez Jury, jako najbardziej kreatywne, oryginalne i estetyczne, z
zastrzeżeniem pkt 12 poniżej.
Laureatom Konkursu wyróżnionym przez Jury Organizatora zostaną przyznane trzy nagrody główne za trzy
najciekawsze i najbardziej kreatywne prace: w wysokości około 100 zł każda.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania większej liczby nagród, o których mowa w pkt. 12 powyżej za
wyróżnione prace plastyczne, jak również prawo nierozstrzygnięcia wyników Konkursu w razie zbyt małej ilości
dostarczonych prac plastycznych.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do dnia 20.12.2019 r. na stronie internetowej www.mchirz.pl
oraz profilu MCHiRZ Sp. z o.o. w portalu społecznościowym Facebook, pod linkiem:
www.facebook.com/MCHiRZSpzoo
Nagrody rzeczowe będą wysłane przez Organizatora na jego koszt przesyłką kurierską na adres Uczestnika w
terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu lub dostarczone osobiście przez Organizatora. Nagrody
rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych, a przedstawiciel ustawowy Uczestnika
Konkursu wyraża na to zgodę.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do
wykorzystywania pracy konkursowej na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności do celów marketingowych i
promocyjnych. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu zezwala na utrwalanie i zwielokrotnianie
przedmiotowej fotografii, wytwarzanie określoną techniką jej egzemplarzy (w tym techniką drukarską,
reprograficzną i techniką cyfrową); wprowadzanie do obrotu egzemplarza oryginalnego oraz dalszych
egzemplarzy pracy konkursowej; publicznego wystawiania i udostępniania pracy konkursowej, w tym w
szczególności zamieszczania w materiałach promocyjnych i materiałach graficznych tworzonych i publikowanych
przez Organizatora, również na Stronie internetowej Organizatora i jej podstronach, a także portalach
społecznościowych.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest zapoznanie się z Zasadami Konkursu oraz
wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu.
Nadesłanie pracy konkursowej przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu oznacza zaakceptowanie
przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika oraz Uczestnika Zasad Konkursu.
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II.
1.
2.

3.

4.

Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych jest Organizator.
Kontakt z Organizatorem możliwy jest osobiście, w jego siedzibie lub mailowo pod adresem: rodo@mchirz.pl.
Przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu, przesyłając pracę konkursową, zobowiązany jest wskazać, czy
zezwala Organizatorowi na wykorzystanie imienia, nazwiska Uczestnika Konkursu oraz informacji o miejscowości,
w której mieszka, w celu informowania (także w mediach społecznościowych) o autorze pracy konkursowej i jego
udziale w Konkursie. Wzór ww. zgody stanowi Załącznik do Zasad Konkursu. W przypadku wyrażenia ww. zgody
należy ją przesłać Organizatorowi wraz z pracą konkursową.
Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie jego imienia, nazwiska
Uczestnika Konkursu oraz informacji o miejscowości, w której mieszka, w celu informowania (także w
mediach społecznościowych) o autorze pracy konkursowej oraz udziale Uczestnika Konkursu w
Konkursie;
b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonywania umowy licencji na korzystanie przez Organizatora z pracy
konkursowej wykonanej przez Uczestnika Konkursu, na zasadach określonych w Zasadach Konkursu;
c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ze względu na prawnie uzasadnione interesy Organizatora związane z
zapewnieniem Uczestnikowi Konkursu możliwości udziału w Konkursie, wydawaniem upominków
Uczestnikom Konkursu, a także ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed ewentualnymi
roszczeniami wynikającymi z Konkursu oraz ze względu na prawnie uzasadnione interesy Organizatora
związane z marketingiem bezpośrednim oferowanych przez Organizatora produktów i usług.
Udzielona zgoda na wykorzystanie imienia, nazwiska Uczestnika Konkursu oraz informacji o miejscowości, w której
mieszka, w celu informowania (także w mediach społecznościowych) o autorze pracy konkursowej i jego udziale w
Konkursie, może być w każdej chwili cofnięta, co jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego Organizator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powoduje
zaprzestanie przetwarzania danych w ww. celu.

5.

W każdej chwili można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Organizatora danych osobowych w celach
marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu,
Organizator zaprzestanie ich przetwarzania.

6.

W każdej chwili można również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Organizatora danych osobowych w
innych celach niż marketing bezpośredni. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
Organizator zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że Organizator będzie w stanie wykazać, że istnieją po stronie
Organizatora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osób,
których dane są przetwarzane lub dane te będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń. Wyrażenie sprzeciwu przed zakończeniem Konkursu uniemożliwić może nadesłanie nagrody
Uczestnikowi Konkursu.

7.

Można też domagać się dostępu do swoich danych osobowych, żądać ich poprawiania oraz usunięcia, a także
ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa można wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Organizator nie będzie sprzedawać danych Uczestników Konkursu, ich przedstawicieli ustawowych ani
udostępniać ich innym administratorom.

8.
9.

10. Odbiorcami danych Uczestnika Konkursu i jego przedstawiciela ustawowego będą wyłącznie upoważnieni
pracownicy Organizatora, a także podwykonawcy – np. świadczący usługi wsparcia IT, reklamowe,
telekomunikacyjne, prawne.
11. Organizator nie będzie przekazywać danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
12. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celach marketingu bezpośredniego do momentu
otrzymania sprzeciwu.
13. Dane osobowe Uczestnika Konkursu i jego przedstawiciela ustawowego przetwarzane przez Organizatora w
innych celach niż marketingowe będą przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu lub przez cały czas
trwania Konkursu.
14. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu.
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III.
1.
2.
3.

4.

Postanowienia końcowe
Zasady Konkursu dostępne są na stronie internetowej Organizatora oraz w formie pisemnej w siedzibie
Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Zasadach
Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany Zasad Konkursu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających
wpływ na organizowanie Konkursu.
b. odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny,
c. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych Zasadami Konkursu, w granicach obowiązującego prawa.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim
związana.
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Załącznik do ZASAD KONKURSU

Ja niżej podpisany ................................................................... (imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego),
przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu ………………………….…………………………………………………………. (imię i
nazwisko Uczestnika Konkursu), wyrażam zgodę udział małoletniego w Konkursie.

……………………………………………

…………………………..…………………………………………….

(miejscowość i data)

(podpis)

Ja niżej podpisany
...................................................................
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego),
przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu ………………………….…………………………………………………………. (imię
i nazwisko Uczestnika
Konkursu), zam. w
………………………………………………..……………………..., przy ul.
………………………………………………………., wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora imienia i nazwiska
Uczestnika Konkursu oraz informacji o miejscowości, w której mieszka, w celu informowania (także w mediach
społecznościowych) o autorze pracy konkursowej i jego udziale w Konkursie.

……………………………………………

…………………………..…………………………………………….

(miejscowość i data)

(podpis)
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