REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „#Wszyscy mają się dobrze”
§1
TEMAT I ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu pn. „#Wszyscy mają się dobrze” (dalej „Konkurs”) jest TAURON Polska
Energia SA., ul. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice,
NIP 9542583988, Kapitał zakładowy:
8.762.746.970,00 zł; Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000271562 (dalej „Organizator”
lub „TAURON”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Konkurs jest adresowany do dzieci pracowników spółek Grupy TAURON obejmującej TAURON oraz
spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne od TAURON, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
3. Tematem Konkursu jest przygotowanie w formie komiksu lub sketchnotki pracy plastycznej
przedstawiającej ideę #wszyscy mają się dobrze, mającą być wizualizacją m.in. dobrego
samopoczucia i dobrych relacji w społecznym otoczeniu pracownika.
4. Konkurs przeprowadzi TAURON Polska Energia z siedzibą w Katowicach przy ul. Ściegiennego 3 Zespół Rozwoju Organizacji i Szkoleń (dalej „Wykonawca”).
5. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) oraz
obowiązujących przepisów prawa.
6. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz
Uczestników Konkursu.
7. Regulamin dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w Tauronecie.
§2
CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest wyłonienie 5 najlepszych prac i nagrodzenie ich autorów bonami podarunkowymi.
§3
UCZESTNICY KONKURSU
1.

2.
3.
4.

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci wszystkich osób, które w dniu zgłoszenia pracy konkursowej są
pracownikami spółki Grupy TAURON (tzn. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (dalej
„Pracownik”).
Do Konkursu mogą przystąpić dzieci Pracowników, lub dzieci, których opiekunem prawnym jest pracownik
będące w wieku od 5-14 lat.
Uczestnikiem Konkursu staje się Pracownik, który w terminie zgłaszania prac konkursowych wskazanym
w § 5 Regulaminu złoży pracę konkursową zgodnie z § 4 Regulaminu (dalej „Uczestnik”).
Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
§4
ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace konkursowe mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby
plakatowe, wycinanki, itp.) na kartce o formacie A4 (skan/zdjęcie) lub w wersji cyfrowej (iPad, tablet,
komputer itp.) oraz powinny nawiązywać do tematu #Wszyscy mają się dobrze.
2. Każda praca plastyczna powinna być opisana poprzez dołączenie pliku word z następującymi informacjami:
imię i nazwisko, wiek autora/autorów pracy.
3. Praca konkursowa może zostać wykonana przez jedno dziecko lub stanowić pracę zespołową kilku dzieci
danego Pracownika. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
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4. Prace wraz z podpisanymi załącznikami do regulaminu prosimy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej
(e-mail) na adres: weronika.slezak-tazbir@tauron.pl z dopiskiem w temacie maila: : Konkurs „#Wszyscy
mają się dobrze” w terminie wskazanym w § 5 ust. 1
5. Jeden Uczestnik może wysłać nie więcej niż jedno zgłoszenie, zawierające jedną pracę konkursową.
Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
§5
HARMONOGRAM KONKURSU
1.
2.
3.

W Konkursie wezmą udział wyłącznie prace konkursowe przesłane w terminie od 2 czerwca 2020 r. do 8
czerwca 2020 r. zgodnie z § 4 Regulaminu.
Ocena prac konkursowych przez jury Konkursu będzie dokonywana w dniu 9 czerwca 2020 r. po godzinie
12:00.
O wynikach poinformujemy zwycięzców drogą mailową lub telefonicznie 10 czerwca 2020r. do godziny
12:00.
§6
OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Ocenie podlegać będą jedynie prace konkursowe przesłane w terminie zgłaszania prac wskazanym w § 5
ust. 1 Regulaminu oraz spełniające zasady uczestnictwa w Konkursie.
2. Prace konkursowe będą oceniane przez jury Konkursu. Szczegółowe zasady pracy jury Konkursu zostaną
ustalone przez członków jury po jego ukonstytuowaniu. Jury wybierze 5 najlepszych prac.
3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
1) trafność doboru tematu pracy,
2) jakość wykonania,
3) oryginalność,
4. Decyzje jury są ostateczne.
1.

§7
NAGRODY
1.

Autorzy 5 (pięciu) najlepszych prac konkursowych, wybranych przez jury zostaną nagrodzeni nagrodami
w postaci bonów podarunkowych.
§8
PRAWA AUTORSKIE

1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest
jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
2. Uczestnik zgłaszając pracę konkursową oświadcza, że przysługują mu niczym nie ograniczone autorskie
prawa osobiste i majątkowe do przesyłanej pracy konkursowej, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy
z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i pokrewne i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność
z tego tytułu.
3. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej Uczestnik udziela nieodpłatnie TAURON niewyłącznej,
nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z pracy konkursowej w zakresie związanym
z przeprowadzeniem i promowaniem Konkursu, na polach eksploatacji określonych w ust.4, równocześnie
zobowiązuje się do nierozporządzania przysługującymi mu prawami autorskimi do pracy konkursowej do
dnia rozstrzygnięcia Konkursu, a jeśli zostanie nagrodzony do dnia odebrania nagrody.
4. Z momentem otrzymania nagrody autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, zgodnie
z art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przechodzą na TAURON na następujących
polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych
za pomocą dowolnej techniki, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, w pamięci
komputera i w multimedialnych,
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2) rozpowszechnianie utworu w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń, w szczególności
poprzez:
a) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy, na których utwór lub jego fragmenty zostały utrwalone, bez
ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników, w postaci wprowadzania zwielokrotnionych
egzemplarzy utworu lub jego fragmentów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza
utworu, przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach,
w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy
oryginału albo egzemplarzy utworu, albo jego elementów,
b) 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,
c) tłumaczenie utworu w całości lub w części na języki obce oraz zmiana i przepisanie utworu na inny
rodzaj zapisu bądź system.
5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko TAURON lub podmiotowi
z Grupy TAURON z tytułu naruszenia jej praw w związku z korzystaniem lub rozporządzaniem pracą
konkursową na zasadach i w zakresie określonym w ust. 3 i 4 Uczestnik, który zgłosił taką pracę uwolni od
roszczeń ten podmiot przeciw któremu zostały one zgłoszone oraz naprawi poniesione przez niego szkody
wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią
od dochodzenia roszczeń lub z konieczności ich zaspokojenia, w tym pokryje wszelkie koszty czynności
przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

3.

4.

Przystępując do Konkursu Uczestnicy akceptują warunki zawarte w Regulaminie.
Organizator i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec,
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności dotyczące
przyznania nagród, winny być zgłoszone przez Uczestnika w formie pisemnej, na adres Organizatora
z dopiskiem „Konkurs”, w terminie do 60 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje będą
rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
§ 10
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres
e – mail: tpe.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S.A.
ul. Ściegiennego 3, 40 – 114 Katowice.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,
tj. na podstawie Państwa zgody.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych: imię, nazwisko, lub nick,
stanowi warunek udziału w Konkursie. Natomiast podanie adresu korespondencyjnego stanowi warunek
otrzymania nagrody przez Laureatów Konkursu.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci imion i nazwisk:

w celu udziału w Konkursie,

w celu wyłonienia Laureatów Konkursu,

w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń.

w celu przesłania nagród będziemy dodatkowo przetwarzać adresy korespondencyjne Laureatów
Konkursu.
Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa
powyżej, tj.: do 30 kwietnia 2019 r., lub do czasu wycofania zgody.
Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
(bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody), jednakże wiąże się
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to z rezygnacją z udziału w Konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo
wycofać w następujący sposób:

pisemnie na adres TAURON Polska Energia S.A. ul. Ściegiennego 3, 40 – 114 Katowice,

mailowo na adres tpe.iod@tauron.pl.
8.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
8.1 Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że
przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych
danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1
Rozporządzenia.
8.2 Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie
sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać,
abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
8.3 Prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają
Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Pod warunkiem
spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:

Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane
lub są przetwarzane,

sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy
uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania,

przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem,

musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas
obowiązku,

osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania.
Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art. 17 ust. 3
Rozporządzenia.
8.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy
ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy,

jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się
Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń,

jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je
przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art. 18 ust. 2 Rozporządzania.
8.5 Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub
upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi – w
ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą
to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane wynikające z Państwa
zachowania. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie
papierowej,

dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
8.6 Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji –
mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

pisemnie na adres TAURON Polska Energia S.A. ul. Ściegiennego 3, 40 – 114 Katowice,

mailowo na adres tpe.iod@tauron.pl.
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do
rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania
żądania.
8.7 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.8 Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
 podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 podmioty świadczące nam usługi pomocy prawnej
b) podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
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 podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
 podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
 podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkową, rachunkową,
 podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
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