Konkurs „Legendy GAZOPROJEKTU”
REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Legendy GAZOPROJEKTU” (zwanego dalej „Konkursem”) jest PGNiG
GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław (zwana dalej „Organizatorem”, „Firmą”,
„Spółką” lub „GAZOPROJEKT”).
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Czas trwania Konkursu: do 15 grudnia 2021 r.
4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem
i akceptuje zapisy w nim zawarte.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. 2019 r., poz.
847).
6. Wszystkie informacje na temat Konkursu publikowane będą za pośrednictwem mediów
elektronicznych GAZOPROJEKTU (poczta elektroniczna, newsletter, portale społecznościowe oraz
strona www.gazoprojekt.pl).

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą wziąć udział pracownicy GAZOPROJEKTU, byli pracownicy GAZOPROJEKTU lub
pełnoletni członkowie ich rodzin.
2. Przedmiotem konkursu jest nadesłanie prac z archiwów prywatnych zarówno obecnych, jak i byłych
pracowników GAZOPROJEKTU (oraz poprzedników prawnych spółki) i ich rodzin.
3. Forma prac – dowolna:
a. pamiątki, fotografie, dokumenty (np. przepustki pracownicze, zezwolenia itp.), ubrania
pracownicze, przedmioty związane z GAZOPROJEKTEM.

b. spisane historie, anegdoty, wspomnienia związane z firmą lub codzienną pracą w
GAZOPROJEKCIE.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Przekazując przedmioty do konkursu zgłaszający oświadczają, że mają prawo do dysponowania
przekazywanymi przedmiotami.
6. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że praca
nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw
autorskich.
§ 3. PRZEKAZYWANIE PRAC
1. Prace dostarczać można w terminie nieprzekraczalnym do 15 czerwca 2021 r. do godziny 15:00 (w
przypadku wysyłek listownych decyduje data stempla pocztowego).
2. Przekazanie prac jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału w konkursie, zgodą na sfilmowanie i
sfotografowanie przedmiotów, na wykorzystanie ich na wszystkich polach eksploatacji, w tym na
wystawie pokonkursowej. Równocześnie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie
swojego wizerunku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu.
3. Dane do wysyłki/dostarczenia prac:
PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław
z dopiskiem Konkurs „Legendy GAZOPROJEKTU” oraz „nie otwierać”
4. Organizator Konkursu przyjmuje zgłoszone prace w depozyt i zobowiązuje się zwrócić je uczestnikom
w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2021 roku.
5. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać dowolną ilość prac.
6. Każda praca musi mieć dołączoną metrykę zawierającą:
a) krótki opis (informację skąd dany przedmiot pochodzi, jaka jest jego historia, w jaki sposób łączy
się ona z GAZOPROJEKTEM)
b) imię i nazwisko,
c) dane kontaktowe – telefon, e-mail,
d) podpisaną zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.
7.

Cele Konkursu:
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budowanie pozytywnego wizerunku PGNiG GAZOPROJEKT S.A.,



przypomnienie historii GAZOPROJEKTU,



zachęcenie pracowników do podzielenia się swoją wiedzą i pamiątkami oraz pokazanie
innym pracownikom historii firmy, jej tradycji oraz przybliżenie sylwetek byłych
pracowników, którzy tworzyli firmę,


8.

popularyzacja osiągnięć Spółki.

Komisja Konkursowa:
a) Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,
b) Komisja prowadzi dokumentację Konkursu,
c) decyzje Komisji są ostateczne.

§ 4. NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie są upominki ufundowane przez Organizatora:


nagroda główna – karta podarunkowa o wartości 2000 zł,



3 wyróżnienia w kategorii „Pamiątki” – karta podarunkowa o wartości 500 zł,



3 wyróżnienia w kategorii „Wspomnienia” – karta podarunkowa o wartości 1000 zł,

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę, ani na Nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani
jakakolwiek inna Nagroda.
5. Treść klauzuli informacyjnej w związku z pozyskaniem danych osobowych, stanowi załącznik nr 4
do niniejszego Regulaminu.

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Laureatów Nagrody głównej i Wyróżnień wyłania Komisja Konkursowa.
2. Kryteria przyznawania nagród:


Unikalność / oryginalność pamiątki,



Stan zachowania,



Znaczenie dla firmy.
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3. Tryb pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin prac Komisji Konkursowej stanowiący Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. O formie przekazania nagrody Laureaci poszczególnych nagród zostaną poinformowani w
wiadomości mailowej przesłanej na adres mailowy wskazany w metryczce.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie łącz internetowych oraz
poczty elektronicznej.

§ 6. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres
Organizatora z dopiskiem „Konkurs Legendy GAZOPROJEKTU – REKLAMACJA”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni do daty zgłoszenia.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja
o zmianach będzie przesłana drogą mailową.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub anulowania Konkursu bez podawania
przyczyny. Informacja o wtrzymaniu lub anulowaniu Konkursu przesłane będą drogą mailową.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu „Legendy GAZOPROJEKTU”

Regulamin prac Komisji Konkursowej
1. Komisja Konkursowa (Komisja) rozpoczyna swoją działalność z dniem powołania i rozwiązana
zostaje z chwilą upłynięcia 14 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu.
2. Rodziny członków Komisji nie biorą udziału w Konkursie.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą jej Członkowie:
4. Przewodniczący Komisji,
5. Zastępca Przewodniczącego Komisji,
6. Sekretarz Komisji,
7. Członek Komisji,
8. Członek Komisji.
9. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku Jego nieobecności Zastępca
Przewodniczącego.
10. Członkowie Komisji Konkursowej obradują na posiedzeniach zamkniętych. Poza ustalonymi przez
Komisję Konkursową wynikami Konkursu, prace Komisji Konkursowej nie podlegają ujawnieniu,
w szczególności nie podaje się do wiadomości przebiegu głosowań czy treści protokołów
z posiedzeń Komisji Konkursowej.
11. Sekretarz Komisji prowadzi dokumentację z posiedzeń Komisji.
12. Zadaniem Komisji jest:
–

czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

–

wyłanianie Zwycięzców Konkursu dla poszczególnych rodzajów nagród (patrz par. 4 pkt. 1
Regulaminu Konkursu „Legendy GAZOPROJEKTU”).

13. Komisja będzie oceniała zgłoszone pamiątki pod względem:
a) Unikalności / oryginalności,
b) Stanu zachowania,
c) Znaczenia dla firmy.
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9. Komisja głosuje następująco:
a) Nagroda główna
i. W I etapie Komisja wybiera pulę pamiątek i wydarzeń (łącznie), które uzyskały
najwięcej głosów członków komisji – każdy członek Komisji ma 5 głosów do
rozdysponowania.
ii. W II etapie, spośród wyłonionej puli, Komisja przyznaje nagrodę główną
– każdy członek Komisji ma do rozdysponowania 3 głosy.
b) Kategoria „Pamiątki”
i. Z puli pozostałych pamiątek, które Komisja wskazała w I głosowaniu (patrz
punkt 9a, podp. i) Komisja wybiera trzy pamiątki, które otrzymają
WYRÓŻNIENIE.
c) Kategoria „Wspomnienia”
i. Z puli pozostałych wspomnień, które Komisja wskazała w I głosowaniu (patrz
punkt 9a, podp. i) Komisja wybiera trzy, które otrzymają WYRÓŻNIENIE.
10. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
11. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu „Legendy GAZOPROJEKTU”

Opis pamiątki

Kilka słów o pamiątce:

Orientacyjny rok pochodzenia:

Metryczka
Imię i nazwisko osoby
zgłaszającej:
Adres do korespondencji:
Telefon:

E-mail:

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Legendy GAZOPROJEKTU” i akceptuję jego
postanowienia.

…………………………………………………………..
czytelny podpis
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Załącznik nr 3
do Regulaminu Konkursu „Legendy GAZOPROJEKTU”

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU, IMIENIA, NAZWISKA
„Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego podopiecznego* wraz z imieniem i
nazwiskiem w związku z uczestnictwem w Konkursie „Legendy GAZOPROJEKTU” w celu publikacji na
stronie www.gazoprojekt.pl oraz w mediach GAZOPROJEKTU (poczta elektroniczna, strona www,
newsletter, portale społecznościowe, itp.). Wyrażam zgodę dobrowolnie mając świadomość, że w każdej
chwili przysługuje mi prawo do wycofania niniejszej zgody, co pozostanie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, zgodnie
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie
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 L119/1) oraz z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zostałam/em się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

…………………………………………

……………………..……………………………………
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

(miejscowość, data)

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania i rozpowszechniania wizerunku, imienia, nazwiska, wieku
oraz danych kontaktowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest PGNiG GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53611 Wrocław.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych,
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest pod poniższym
adresem: Inspektor Ochrony Danych, PGNiG GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53-611
Wrocław lub poprzez adres email: iod@pgnig.pl.
3. Dane osobowe w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, wieku w związku
z uczestnictwem w Konkursie „Legendy GAZOPROJEKTU” będą przetwarzane zgodnie z RODO
w celu publikacji na stronie www.gazoprojekt.pl oraz w mediach GAZOPROJEKTU (poczta
elektroniczna, newsletter, portale społecznościowe, itp.) na podstawie art. 6 ust 1 lit. a)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. na podstawie
wyrażonej zgody.
4. Dane osobowe w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, wieku oraz w związku
z uczestnictwem w Konkursie „Legendy GAZOPROJEKTU” będą przechowywane przez
niezbędny do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym
czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa, z
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uwzględnieniem okresu archiwizacji. Po upływie okresu przetwarzania dane te zostaną
nieodwracalnie usunięte.
5. Udostępnienie danych osobowych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, wieku oraz, w
związku z uczestnictwem w Konkursie „Legendy GAZOPROJEKTU” jest dobrowolne.
Konsekwencją nie wyrażenia zgody będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie „Legendy
GAZOPROJEKTU” i wykorzystania Pani/Pana wizerunku, imienia i nazwiska, wieku.
6. Dane osobowe w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, wieku oraz udostępnione związku z
uczestnictwem w Konkursie „Legendy GAZOPROJEKTU” nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie „Legendy
GAZOPROJEKTU” będą osoby upoważnione przez Administratora, podmioty przetwarzające
dane osobowe w imieniu Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana
danych osobowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych,
jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.
10. Dane osobowe w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, wieku, udostępnione
w związku z uczestnictwem w Konkursie „Legendy GAZOPROJEKTU” nie będą podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.
1 i 4 RODO.

*niepotrzebne skreślić
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