Regulamin Konkursu pt. ,,Pingwini MEM”

I. Postanowienia ogólne
1. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na wykonanie
Pingwiniego MEM-a internetowego o charakterze humorystycznym, z elementami tekstowymi
o tematyce związanej z pingwinami.
2. Celem konkursu jest szerzenie wiedzy o pingwinach oraz promocja bieżącej działalności Śląskiego
Ogrodu Zooologicznego.
3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu graficznego mema internetowego, rozumianego jako tekst
w formie puenty zamieszczonego na tle udostępnionej grafiki lub fotografii.
3. Konkurs organizowany jest przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie.
4. Konkurs trwa od 16.03.2020 do 17.04.2020 roku. Prace dostarczone po upływie tego terminu
nie będą brane pod uwagę.
5. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji nt. konkursu są: Magdalena Nieszporek,
kom. 666-031-171, e-mail: mnieszporek@slaskiezoo.pl oraz Anna Bała, kom. 784 – 992- 380, e-mail:
abala@slaskiezoo.pl.

II. Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna w wieku
od 13 lat, która wykona zadanie konkursowe, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs tylko dwie propozycje pracy wykonane samodzielnie,
wcześniej nienagradzane i niepublikowane.
3. Do Konkursu dopuszcza się prace zapisane jako pliki o rozszerzeniach jpg, gif, pdf.
4. MEM nie może zawierać żadnych gotowych elementów (np. cliparty czy obrazy pobrane z Internetu).
Prace wykonane z gotowych elementów, bądź animacji nie będą rozpatrywane.

5. MEM powinien być czytelny, składć się z części graficznej oraz puenty. Nie może zawierać nazw
i znaków handlowych, treści obraźliwych czy politycznych, ani naruszać praw autorskich innych
podmiotów.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie Organizatorowi:
a) pliku konkursowego na adres mailowy mnieszporek@slaskiezoo.pl z dołączoną metryczką.
b) W przypadku osób niepełnoletnich należy dołączyć skan zgody na udział w konkursie oraz zgody na
przetwarzanie danych osobowych podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika.
Wyrażenie zgody jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
III. Wyłanianie Laureatów Konkursu
1. Do wyłonienia laureatów uprawniona jest trzyosobowa Komisja powołana przez Organizatora.
2. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury większością głosów.
3. W konkursie przyznane zostaną 3 nagrody główne, po jednej za I, II i III miejsce.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora,
o terminie wręczania nagród laureaci powiadomieni zostaną korespondencyjnie.

natomiast

6. Nagrodami w Konkursie będą zaproszenia do zoo, gry edukacyjne, wydawnictwa zoo ufundowane
przez Organizatora.
7. Najciekawsze, zdaniem Komisji, MEM-y mogą zostać opublikowane na stronie internetowej
Organizatora oraz na profilu Fb, a także wyeksponowane w wybranym miejscu w siedzibie Organizatora
oraz w mediach.
IV. Prawo własności i prawo do wykorzystania nadesłanych prac
1. Uczestnicy biorący udział w konkursie muszą być twórcami pracy konkursowej.
2. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora, co jest jednoznaczne z przejęciem
przez
niego
na
wyłączność
majątkowych
praw
autorskich
do
prac
z możliwością ich wykorzystania dla własnych potrzeb.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji
z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jej skutecznego wykorzystania.

zwycięskiej

pracy,

V. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Organizator działając na mocy art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”,
informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Śląski Ogród Zoologiczny, jednostka budżetowa
Województwa Śląskiego, z siedzibą: 41-501 Chorzów, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7;
(zoo lub Jednostka)
2. w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym funkcjonuje adres e-mail: ido@slaskiezoo.pl lub adres siedziby
Śląskiego Ogrodu Zoologicznego: sekretariat@slaskiezoo.pl, udostępniony osobom, których dane
osobowe są przetwarzane przez ZOO;
3. dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia Konkursu, którego dotyczy niniejszy regulamin;
b) ogłoszenia wyników Konkursu;
c) przechowywania dokumentacji z przeprowadzonego Konkursu zgodnie z obowiązującą instrukcją
kancelaryjną;
d) przekazania dokumentacji konkursowej do archiwum, a następnie jej zbrakowania
(trwałego usunięcia i zniszczenia); w zakresie: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer
telefonu, adres e-mail, wizerunek;
4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przy czym za
prawnie uzasadniony interes Organizatora wskazuje się konieczność przeprowadzenia Konkursu,
którego dotyczy niniejszy Regulamin;
5. dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią;
6. dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach
powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym,
zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:
a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia
odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony
prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane
te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a uczestnik Konkursu ma prawo

do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej adresem
e-mail;
7. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie przeprowadzenia
Konkursu oraz przez okres, w którym ZOO będzie realizowało cele wynikające z prawnie uzasadnionych
interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami
wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
8. ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
9. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe
dopuszczenie do udziału w Konkursie;
11. zoo nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na
podstawie podanych danych osobowych.

VI. Postanowienia końcowe
1. Osoby zgłaszające się do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu Zgodnie z art. 6 ust. 1a 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”. Administratorem danych osobowych jest Śląskie Ogród Zoologiczny przy Promenadzie
Gen. J. Ziętka 7, 41-501 Chorzów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
znajdują się w klauzuli informacyjnej dołączonej do zgody na przetwarzanie danych.
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu
i oświadczeniem, że zgłoszone prace wykonane zostały osobiście.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

