Regulamin rodzinnego konkursu na bombkę bożonarodzeniową pn. Magiczna Bombka
§1 Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy współpracy z
VESNA bajeczne imprezy biuro@vesna.pl
§2 Cele konkursu
1. Zachowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem.
2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci, młodzieży i
dorosłych wobec sztuki plastycznej oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego
Narodzenia.
3. Popularyzacja

twórczości

utalentowanych

mieszkańców

zasobów

Jeleniogórskiej

Spółdzielni

Mieszkaniowej.
§3 Zasady konkursu
1. Konkurs obejmuje jedną kategorię: rodzinną.
2. Udział w konkursie mogą wziąć rodziny mieszkające na terenie zasobów Jeleniogórskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
3. Jedna rodzina może zgłosić wyłącznie jedną pracę.
4. Bombka zgłoszona do konkursu winna spełniać następujące warunki: wielkość i waga bombki muszą
umożliwiać zawieszenie jej na choince, każda bombka winna posiadać zawieszkę. Bombka może być
również umieszczona na podstawce.
5. Pracę należy opatrzyć przymocowaną w widocznym miejscu kartką – metryczką zawierającą dane: imię
i nazwisko przedstawiciela rodziny, adres i nr telefonu. Metryczka powinna być niewielkich rozmiarów,
tak aby nie przysłaniała pracy.
6. Prace należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Różyckiego 19 do 10.12.2018 r. Tu zostaną sfotografowane i opisane.
7. Na portalu społecznościowym Facebook zostanie utworzone specjalne wydarzenie, w którym
11.12.2018 organizator zamieści fotografie bombek biorących udział w konkursie. W tym momencie
ruszy głosowanie, które potrwa do godz. 24.00 dnia 18.12.2018 r. Link do wydarzania zostanie
zamieszczony na stronie internetowej JSM www.jsmjg.pl
8. Na potrzeby konkursu zostanie powołana komisja konkursowa w 3 osobowym składzie, składająca się z
pracowników

Spółdzielni

i

przedstawiciela

firmy

Vesna,

która

stwierdzi

prawidłowość

przeprowadzonego konkursu i ogłosi wyniki głosowania.
9. Zwycięzcą konkursu zostanie rodzina, która zbierze najwięcej kliknięć "lubię to" na portalu
społecznościowym Facebook.
10. Organizator przewiduje następujące nagrody pieniężne netto, po uwzględnieniu podatku dochodowego:
 I miejsce 180 zł
 II miejsce 135 zł

 III miejsce 90 zł
 IV miejsce 45 zł
11. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi dnia 19.12.2018 r. Lista nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie
internetowej JSM www.jsmjg.pl oraz w wydarzeniu na portalu Facebook.
§4 Postanowienia końcowe
1. Wszystkie dostarczone prace przechodzą na własność Organizatora konkursu.
2. Dostarczenie prac plastycznych na Konkurs będzie jednoznaczne z potwierdzeniem, że uczestnicy
zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu
rodzinnego na bombkę bożonarodzeniową zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – zwanym RODO i akceptacja
klauzuli informacyjnej zawartej w §5.
3. Dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na Organizatora.
§5 Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku 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) – zwanym RODO, informujemy iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą
w Jeleniej Górze ul. Ludomira Różyckiego 19.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest możliwy pod
numerem tel. 75 76 74 832 wew. 54 lub adresem email iod@jsmjg.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
przeprowadzenia konkursu "Magiczna Bombka”.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z realizacją celu
i przedmiotem działalności do czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji konkursu..

